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Wykaz skrótów 

 

 

CCBE – Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 

ECR – European Court Reports 

EKPCz – Europejska Konwencja Praw Człowieka 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka 

IA – Izba Adwokacka 

IBA – Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników 

k.c. – kodeks cywilny 

KEA – Kodeks Etyki Adwokackiej 

k.k. – kodeks karny 

KE – Komisja Europejska 

k.p.a. – kodeks postępowania administracyjnego 

k.p.c. – kodeks postępowania cywilnego 

k.p.k. – kodeks postępowania karnego 

KPP – Karta Praw Podstawowych 

k.s.h. – kodeks spółek handlowych 

KZA – Krajowy Zjazd Adwokatury 

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny 

NRA – Naczelna Rada Adwokacka 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

o.p. – ordynacja podatkowa 

ORA – Okręgowa Rada Adwokacka 

PDPCz – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

p.p.s.a. – prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 

RE – Rada Europy 

RP – Rzeczpospolita Polska 

RPO – Rzecznik Praw Obywatelskich 

SA – Sąd Apelacyjny 

SD – Sąd Dyscyplinarny  
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SN – Sąd Najwyższy 

TK – Trybunał Konstytucyjny 

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

UE – Unia Europejska 

UIA – Międzynarodowa Unia Adwokatów 

u.p.o.a. – ustawa prawo o adwokaturze 

u.p.z. – ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

WKD – Wyższa Komisja Dyscyplinarna 

WKR – Wyższa Komisja Rewizyjna 

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny 

WSD – Wyższy Sąd Dyscyplinarny 

ZN – Zgromadzenie Narodowe 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
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Wprowadzenie 

 

 

Adwokatura pełni istotną rolę w szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości w każdej 

rozwiniętej kulturze prawnej1. Przyczynia się ona do jego prawidłowego funkcjonowania w 

państwie, współdziałając w urzeczywistnianiu idei sprawiedliwości2. Stanowi ona integralny 

element systemu ochrony prawnej w demokratycznym państwie prawa3. Znajduje to wyraz 

w polskim porządku prawnym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r.4, stanowiąca lex fundamentalis systemu prawnego państwa5, nie odnosi się co 

prawda bezpośrednio do adwokatury, co wcale jednak nie oznacza, że jej funkcjonowanie 

nie znajduje oparcia w normach konstytucyjnych6. Należy tu przede wszystkim zwrócić 

uwagę na art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, który przyznaje ustawodawcy prawo do tworzenia 

samorządów zawodowych osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz określa 

ich funkcje7. W świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, 

sądów powszechnych i administracyjnych, nie budzi wątpliwości, że przepis ten dotyczy 

również samorządu adwokackiego8. Związek pomiędzy wykonywaniem zawodu adwokata 

a zasadami ustrojowymi państwa wyrażony został w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 

r. Prawo o adwokaturze9, wedle którego powołaniem adwokatury jest udzielanie pomocy 

prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i 

stosowaniu prawa. W ten sposób jej działalność została powiązana z gwarancjami 

 
1 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 153. 
2 Zob. G. Baranowski, Sprawiedliwość i cnota sprawiedliwości jako podstawa etyki prawniczej, „Rocznik 

Tomistyczny” 2014, nr 3, s. 129-138. 
3 Adwokatura bywa określana „współczynnikiem wymiaru sprawiedliwości”. Zob. orzeczenie WSD z dnia 6 

kwietnia 2019 r., WSD 151/18. Por. Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej, red. J. Giezek, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2010; S. Serafin, B. Szmulik, Organy ochrony prawnej RP, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2010. 
4 Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483. 
5 Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP w dobie integracji europejskiej i radykalnych przemian 

politycznych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2020, s. 641. 
6 Zob. P. Sarnecki, Konstytucyjne aspekty pozycji adwokatury i radców prawnych oraz możliwość 

przemienności w wykonywaniu ich funkcji, „Palestra” 1996, nr 40, s. 14. 
7 Por. Zawody zaufania publicznego a interes publiczny – korporacyjna reglamentacja versus wolność 

wykonywania zawodu. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia 

Senatu RP przy współudziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod patronatem Marszałka Senatu RP 

Longina Pastusiaka 8 kwietnia 2002 r., Dział Wydawniczy Kancelarii Senatu, Warszawa 2002. 
8 Zob. J. Trela, Art. 1, [w:] Prawo o adwokaturze. Komentarz, red. P. Kruszyński, Wolters Kluwer, Warszawa 

2016, s. 16. Por. P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie 

adwokatury, [w:] Konstytucja-Wybory-Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, 

Liber, Warszawa 2000. 
9 Dz.U. 1982 Nr 16, poz. 124. 
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bezpieczeństwa i ochrony prawnej jednostki10 oraz ochroną praworządności11. W tym 

kontekście szczególnie istotnym zadaniem adwokatury jest efektywna realizacja 

konstytucyjnych i prawnomiędzynarodowych gwarancji dostępu obywateli do wymiaru 

sprawiedliwości, urzeczywistniana przede wszystkim przez prawo do rzetelnego procesu12. 

Pozycję adwokatury jako zawodu niezależnego i wolnego13, z którego 

wykonywaniem wiążą się szczególne oczekiwania i funkcje społeczne14, podkreśla 

najczęściej stosowana metoda regulowania zasad jego wykonywania. Charakteryzuje się ona 

współwystępowaniem norm prawnych, określających miejsce adwokatury w systemie 

prawnym państwa, oraz reguł korporacyjnych, pochodzących od samorządu 

adwokackiego15. Pośród tych drugich szczególną rolę odgrywają normy etyki adwokackiej, 

które – wraz z normami prawnymi – wyznaczają standard zachowania adwokatów i 

prawidłowego wykonywania zawodu adwokata16. Zostały one sformalizowane w postaci 

Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej)17, w 

którym wyrażono najważniejsze obowiązujące w środowisku adwokackim zasady 

etycznego postępowania.  

Zasady etyki adwokackiej wyznaczają wzorzec zachowania adwokata, tak w życiu 

zawodowym, jak i prywatnym18. Co ważne, nie stanowią one wyłącznie zbioru idei, 

 
10 Por. A. Malicki, Pozycja adwokatury w systemie organów ochrony prawnej, [w:] J. Giezek (red.), 

Adwokatura w systemie…, jw.; Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki. Materiały z 

konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z 

Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2 czerwca 2017 r., Kancelaria Senatu, 

Warszawa 2017. 
11 Co podkreśla również zawarta w art. 5 u.p.o.a. rota ślubowania adwokackiego, która zobowiązuje 

adwokatów do przyczyniania się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania 

porządku prawnego państwa. Rolę prawnika w społeczeństwie dobrze oddaje również preambuła Kodeksu 

Etyki Prawników Europejskich (CCBE), która głosi: „W społeczeństwie opartym na poszanowaniu prawa 

prawnik pełni szczególną rolę. Jego obowiązki nie ograniczają się do sumiennego wypełniania zadań 

wyznaczonych mu w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Prawnik winien służyć interesom 

sprawiedliwości, a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę swoich wolności i praw, 

przy czym ma obowiązek nie tylko bronić interesów klientów, ale także służyć im poradą. Szacunek dla pracy 

wykonywanej przez prawnika leży u podstaw 

praworządnego i demokratycznego społeczeństwa”. 
12 Zob. uchwałę nr 8/2017 NRA z dnia 21 stycznia 2017 r. w sprawie zwołania Kongresu Prawników Polskich. 
13 Zob. https://www.tygodnikpowszechny.pl/zawod-niezawisly-144292 (dostęp: 15.12.2021); C. Jaworski, 

Niezależność wykonywania zawodu adwokata w świetle regulacji prawnych europejskich i polskich, „Palestra” 

1996, nr 7-8, s. 57. 
14 Zob. T. Cyrol, Ocena społeczna zasad etyki adwokackiej, „Palestra” 2021, nr 5, s. 120. 
15 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 149-152. 
16 Zob. P. Rączka, Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce, Wydawnictwo „Dom 

Organizatora”, Toruń 2013, s. 228. 
17 Przyjętego w pierwotnym brzmieniu na posiedzeniu NRA w dniach 6-7 maja 1961 r. („Palestra” 1961, nr 5-

6), którego następcą jest obecnie obowiązujący Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks 

Etyki Adwokackiej), uchwalony przez NRA uchwałą nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r., ze 

zmianami wprowadzonymi uchwałami NRA: nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r., nr 33/2011 – 54/2011 z 

dnia 19 listopada 2011 r., nr 64/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 r. 
18 Zob. postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2019 r., II DSI 16/19, OSNID 2020, nr 2. 
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deklaracji czy postulatów, będących swoistą „ozdobą” środowiska adwokackiego19. 

Przeciwnie, niezależnie od podnoszonych w doktrynie wątpliwości co do ich statusu 

normatywnego i miejsca ich kodyfikacji w systemie obowiązującego prawa20, należy 

wyraźnie podkreślić, że mają one dla adwokatów charakter wiążący21, nie tylko jako 

przepisy korporacyjne regulujące „wewnętrzne” funkcjonowanie adwokatury, ale także z 

punktu widzenia ustawowych przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej (art. 80 

u.p.o.a.), które jako jedną z podstaw wskazują postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub 

godnością zawodu22.  

Szczególny charakter spraw, z którymi adwokat styka się w codziennej praktyce 

zawodowej powoduje, że utrzymaniem wysokiego poziomu etycznego adwokatury 

zainteresowane jest całe społeczeństwo. Od sumienności, rzetelności i uczciwości adwokata, 

które obok jego kwalifikacji i umiejętności przesądzają o jego profesjonalizmie, a także 

urzeczywistniania standardów niezależności i wolności wykonywania zawodu adwokata w 

praktyce sprawowania wymiaru sprawiedliwości23, zależy zarówno ochrona interesu klienta, 

jak i ochrona interesu społecznego24. Z tego względu problematykę działalności samorządu 

adwokackiego w obszarze ustalania i egzekwowania zasad etycznych obowiązujących 

osoby wykonujące zawód adwokata można rozpatrywać nie tylko z punktu widzenia 

funkcjonowania korporacji, ale w szerszym wymiarze publicznym.  

Celem niniejszej pracy jest analiza publicznoprawnego wymiaru zasad etyki 

adwokackiej, przede wszystkim z punktu widzenia ich wpływu na realizację praw i 

wolności gwarantowanych przepisami Konstytucji RP – w szczególności prawa do sądu 

(prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony.  

 
19 Zob. M. Pieniążek, Etyka sytuacyjna prawnika, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 

258. 
20 Zob. K. Zacharzewski, Etyki deontologiczne. Prawo korporacji zawodowych, [w:] Pluralizm prawny. 

Tradycja, transformacje, wyzwania, red. D. Bunikowski, K. Dobrzeniecki, Interdyscyplinarne Koło Naukowe 

Doktorantów UMK, Toruń 2009, s. 389-412. 
21 Por. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Oficyna, Warszawa 2008. 
22 Zob. A. Chochowska, Odpowiedzialność adwokata i radcy prawnego za naruszenie zasad etyki zawodowej, 

„International Journal of Legal Studies” 2018, nr 2, s. 67-76; P. Czarnecki, Kodeks etyki adwokackiej jako 

podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej, „Palestra” 2014, nr 9, s. 96-101.  
23 Na ten aspekt działalności adwokatów zwraca się obecnie szczególną uwagę na forum organizacji 

międzynarodowych (m.in. ONZ i Rady Europy), gdzie podejmowane są działania mające na celu zwiększenie 

ochrony niezależności prawników. Zob. J. Jaskiernia, International legal principles and guarantees applicable 

to advocates, [w:] Człowiek i społeczeństwo. Studia politologiczne, red. A. Ilciów, Wydawnictwo Naukowe 

FNCE, Poznań 2021, s. 51-66. 
24 Zob. P. Kardas, Etyczne i proceduralne determinanty pełnienia funkcji sędziego, obrońcy i oskarżyciela w 

kontradyktoryjnym procesie karnym, „Palestra” 2014, nr 3-4, s. 51. Por. S. Podemski, Adwokat – pełnomocnik, 

obrońca, doradca, Książka i Wiedza, Warszawa 1977, s. 7, 43. 
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Podjęte w dysertacji wątki mają nie tylko istotne znaczenie teoretyczne, ale również 

praktyczne. Poruszana tu problematyka nabiera zwłaszcza szczególnego wymiaru w obliczu 

przemian polityczno-prawnych związanych m.in. z tzw. reformami wymiaru 

sprawiedliwości realizowanymi w Polsce od 2015 r.25. W ich kontekście kluczową rolę w 

procesie prawidłowego wymiaru sprawiedliwości mogą pośrednio odgrywać zasady etyki 

adwokackiej, będące podstawowym czynnikiem kształtowania postaw adwokatów w ich 

codziennej praktyce zawodowej26. 

Adwokatura stanowi środowisko zawodowe obejmujące obecnie blisko 30 tys. 

osób27. Abstrahując od wspomnianej już szczególnej roli jaką pełni ona w państwie, warto 

nadmienić, że przepisy regulujące jej funkcjonowanie dotyczą relatywnie dużej grupy 

zawodowej, przez co wpływają na codzienną pracę, ale także życie prywatne tysięcy osób. 

Powoduje to, że problematyka ta jest stale obecna na forum samorządu adwokackiego, 

którego organy powinny dokładać starań, aby obowiązujące regulacje odpowiadały na 

wyzwania współczesności, oczekiwania członków korporacji oraz społeczeństwa28. 

Warto nadmienić, że kwestie dotyczące etyki adwokackiej przyciągają często uwagę 

opinii publicznej, w szczególności, gdy mowa o efektywności mechanizmów egzekwowania 

odpowiedzialności dyscyplinarnej29. Od sposobu rozstrzygania spraw dyscyplinarnych 

zależy nie tylko prestiż korporacji, ale pośrednio także stopień zaufania do szeroko pojętego 

wymiaru sprawiedliwości w państwie, którego adwokatura jest nieodłącznym elementem30.  

 

 

 

 
25 Problematykę przemian politycznych, do których doszło w Polsce po 2015 r., w ujęciu ustrojowym podjął 

w ostatnim czasie J. Jaskiernia. Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji RP…, jw., s. 583 i n. Zob. również 

uchwały podjęte podczas drugiej części Krajowego Zjazdu Adwokatury w 2021 r.: nr 17 Krajowego Zjazdu 

Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ochrony praworządności oraz nr 18 Krajowego Zjazdu 

Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu 

adwokata. 
26 Zob. M. Gutowski, P. Kardas, Adwokatura jest strażnikiem prawa, nie polityki, „Palestra” 2016, nr 1-2, s. 7-

14. 
27 Według stanu na dzień 23 czerwca 2020 r. liczba adwokatów (wykonujących zawód i niewykonujących 

zawodu) wynosiła 23 400 osób, a liczba aplikantów adwokackich 5605 osób. Zob. Sprawozdania Organów 

Adwokatury za okres 2016-2020, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2021, s. 26. 
28 Zob. uchwała nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r., w wykonaniu której, uchwałą 

nr 110/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 r. przyjęto projekt nowego Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Odbywający się w 2021 r. KZA nie zdecydował jednak o jego 

przyjęciu. Prace nad nowelizacją zbioru prowadzi powołana w tym samym roku Komisja Etyki NRA. 
29 Zob. https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1025063,prawnicy-debata-etyka-zawody-prawnicze.html 

(dostęp: 16.12.2021 r.) 
30 Zob. P. Bucoń, Etyka prawnicza w praktyce wymiaru sprawiedliwości, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 

2011, nr 3, s. 21.  
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Dysertacja składa się z 5 rozdziałów: 

 

Przedmiotem rozdziału 1 jest ogólna charakterystyka etyki adwokackiej. Przedstawione 

zostały w nim kluczowe dla przedmiotowych rozważań pojęcia, takie jak: etyka, etyka 

zawodowa, kodeks etyki zawodowej, etyka prawnicza. Ich określenie było użyteczne dla 

zdefiniowania etyki adwokackiej i rozwijania problematyki z nią związanej w dalszych 

częściach pracy. 

 

W rozdziale 2 zaprezentowane zostały dzieje adwokatury w Polsce, ze szczególnym 

uwzględnieniem regulacji związanych z wykonywaniem zastępstwa procesowego i 

świadczeniem pomocy prawnej w innych formach, które wpłynęły na kształtowanie się 

etycznych zasad wykonywania zawodu adwokata. Przedstawiona została ewolucja regulacji 

prawnych, które wiązały się z etycznymi aspektami wykonywania adwokatury, a także 

okoliczności, które stanowiły podłoże rosnącej samoświadomości etycznej adwokatów, a z 

czasem potrzeby samoregulacji środowiska adwokackiego w obszarze etyki zawodowej. 

Doprowadziły one do sformułowania propozycji jej sformalizowania, a następnie do jej 

kodyfikacji w postaci Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. W tej części 

pracy omówione zostały również najważniejsze zasady zawarte w kodeksie etyki 

adwokackiej z 1961 r. oraz jego kolejne nowelizacje.  

 

Rozdział 3 obejmuje problematykę działalności prawniczych organizacji 

międzynarodowych, w których zrzeszona jest polska adwokatura. Została w nim dokonana 

charakterystyka: Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) oraz Międzynarodowej Unii 

Adwokatów (UIA). Przybliżone zostały również najważniejsze wydane przez nie regulacje 

etyczne, z uwzględnieniem ich wpływu na praktykę zawodową adwokatów w Polsce. 

 

Przedmiotem rozważań w rozdziale 4 uczyniono uregulowania Konstytucji RP odnoszące 

się do funkcjonowania i zadań samorządów zawodowych zrzeszających osoby wykonujące 

zawody zaufania publicznego. W związku z tym charakterystyce poddano pojęcia 

samorządu zawodowego oraz zawodu zaufania publicznego (w tym jego relacji z pojęciami: 

„wolny zawód” i „zawód regulowany”), a także funkcje i zadania, jakie ustrojodawca 

powierzył korporacjom, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy zasadniczej. Istotna część 

rozważań została poświęcona pozycji ustrojowej adwokatury jako samorządu zawodowego 
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zawodu zaufania publicznego i wynikających z tego tytułu zadań, w tym kompetencji 

regulacyjnych, zwłaszcza w zakresie ustalania i kodyfikowania zasad etyki adwokackiej. 

Wskazane i omówione zostały również przepisy rangi ustawowej odnoszące się do kwestii 

etyki zawodowej. Rozdział wieńczą rozważania dotyczące charakteru normatywnego 

korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem kodeksu 

etyki adwokackiej i zawartych w nim norm, w świetle regulacji ustrojowej. Na tle 

pojawiających się w doktrynie i orzecznictwie propozycji rozstrzygnięcia ich niejasnego 

statusu normatywnego, podjęta została próba ich zakwalifikowania jako aktów 

odpowiadających modelowi tzw. „miękkiego prawa”.  

 

Rozdział 5 zawiera analizę wpływu, jaki zasady etyki adwokackiej wywierają na realizację 

zadań adwokatury jako samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego. Zadania 

adwokatury zostały w nim zaprezentowane w świetle konstytucyjnego i międzynarodowego 

standardu prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony. W rozdziale 

tym omówiono ponadto wpływ zasad etyki adwokackiej na realizację profesjonalnej 

pomocy prawnej, która stanowi gwarancję właściwej ochrony praw i wolności jednostki oraz 

służy prawidłowemu funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Zaprezentowano w nim 

także mechanizmy egzekwowania zasad etyki adwokackiej w ramach korporacyjnego 

postępowania dyscyplinarnego. 

 

W dysertacji poddane zostaną weryfikacji następujące hipotezy badawcze: 

 

Hipoteza 1: Etyka adwokacka poprzez kształtowanie prawidłowych postaw etycznych 

adwokatów przyczynia się do właściwej ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw i 

wolności obywateli, w szczególności zapewnia urzeczywistnianie w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony. Z tego 

tytułu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w 

demokratycznym państwie prawnym. 

 

Hipoteza 2: Ustalanie i egzekwowanie przestrzegania zasad etyki adwokackiej jako element 

pieczy sprawowanej przez samorząd zawodowy nad należytym wykonywaniem zawodu, 

stanowi podstawowy mechanizm oddziaływania korporacji adwokackiej na prawidłowe i 

zgodne z interesem publicznym wykonywanie zawodu adwokata. Zasadnicze znaczenie ma 

to, by standardy etyczne były przestrzegane w obszarze szeroko pojętego wymiaru 
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sprawiedliwości i by istniały skuteczne mechanizmy eliminowania postaw nieetycznych. 

Aktywność ustawodawcy i zmiany legislacyjne w wymiarze sprawiedliwości mają przy tym 

istotny wpływ na kształtowanie możliwości skutecznej realizacji ustawowych zadań przez 

samorząd adwokacki. Obowiązkiem ustawodawcy jest stworzenie samorządowi 

adwokackiemu warunków umożliwiających realne sprawowanie pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu przez adwokatów, a także korygowanie przyjętych rozwiązań 

legislacyjnych pod wpływem doświadczeń z praktyki ich stosowania. 

 

Hipoteza 3: Prawidłowe i zgodne z interesem publicznym wykonywanie zawodu adwokata 

wiąże się nie tylko z potrzebą realizacji norm prawnych, ale także z uwzględnieniem zasad 

i norm etycznych wypracowanych przez samorząd adwokacki. Ogólność regulacji prawnych 

w omawianej materii wymaga ich uzupełnienia normami o charakterze tzw. „miękkiego 

prawa”, tj. normami etyki adwokackiej. Istotne znaczenie może mieć tu dorobek 

prawniczych organizacji międzynarodowych, w szczególności Rady Adwokatur i 

Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W praktyce normy etyki adwokackiej mają dla 

adwokatów charakter wiążący, nie tylko jako reguły właściwe dla „wewnętrznych” spraw 

adwokatury, ale przede wszystkim z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.  

 

Hipoteza 4: Etyka adwokacka istnieje nie tylko (i nie przede wszystkim!) w interesie 

adwokatów i korporacji adwokackiej, ale w głównej mierze służy realizacji interesu 

obywateli, których prawa i wolności pośrednio chroni, oraz interesu społecznego, poprzez 

przyczynianie się do efektywnego i rzetelnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. 

Realizacja zasad ustrojowych wymaga uwzględnienia w praktyce wymiaru sprawiedliwości 

szczególnej roli adwokata, którego zadaniem jest zarówno ochrona interesu jednostki, jak i 

interesu publicznego. Istotnym punktem odniesienia mogą tu być standardy 

międzynarodowe, zarówno o charakterze powszechnym, jak i regionalnym oraz know-how 

czerpane z doświadczeń państw członkowskich organizacji międzynarodowych, m.in. Rady 

Europy i Unii Europejskiej. 

 

W dysertacji zastosowano następujące metody badawcze: 

 

Metoda prawno-dogmatyczna: Podstawową metodą badawczą, która została zastosowana 

przy weryfikacji hipotez była metoda prawno-dogmatyczna, która posłużyła do analizy 
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regulacji prawa krajowego oraz międzynarodowego dotyczącego działalności samorządu 

zawodowego adwokatury. Metoda ta umożliwiła także badanie krajowych i 

międzynarodowych regulacji korporacyjnych etyki adwokackiej. Analizie poddane zostało 

również orzecznictwo krajowe (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, sądów administracyjnych oraz korporacyjnych sądów dyscyplinarnych) oraz 

międzynarodowe (ETPC, TSUE). 

  

Metoda historyczna: Zastosowana została także metoda historyczna, która posłużyła 

prezentacji historii adwokatury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem etycznych zasad 

wykonywania zawodu adwokata, genezy kodyfikacji etyki adwokackiej w postaci Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, a także zmian w przepisach prawa 

powszechnie i wewnętrznie obowiązującego oraz w przepisach korporacyjnych, które były 

związane z etyką adwokacką. 

 

Metoda analizy systemowej: W nieco węższym zakresie wykorzystana została metoda 

analizy systemowej. Istnienie i działalność niezależnej adwokatury, wyposażonej w atrybut 

stanowienia norm etyki zawodowej i stania na straży ich przestrzegania, zostały 

zaprezentowane jako element służący ochronie praw człowieka i obywatela oraz 

zapewniający realizację podstawowych zasad ustrojowych w systemie wymiaru 

sprawiedliwości, a także w kontekście szerszych mechanizmów ustrojowych 

Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania zawodu adwokata oraz zadania 

adwokatury zostały ponadto przedstawione w szerszym kontekście związanym z 

uniwersalnym, regionalnym i krajowym standardem ochrony praw człowieka i obywatela, a 

zwłaszcza w kontekście wpływu mechanizmów międzynarodowych (szczególnie 

orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka) na realizację tego standardu w 

Polsce. Metoda posłużyła również przy rozpatrywaniu usytuowania kodeksów etyki 

zawodowej i zawartych w nich norm w systemie prawa krajowego. 

 

Metoda analizy porównawczej: W pewnym zakresie dokonana została również analiza 

porównawcza regulacji odnoszących się do wykonywania zawodu adwokata oraz regulacji 

etyki adwokackiej na tle regulacji dotyczących innych samorządów zawodowych w Polsce. 

 

Praca obejmuje stan prawny na dzień 30 listopada 2021 r. 
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Rozdział 1 

Ogólna charakterystyka etyki adwokackiej 

 

 

1.1. Pojęcie etyki 

 

Etyka, zwana też ogólną teorią moralności31 lub filozofią moralną32, została zdefiniowana 

jako jeden z podstawowych działów filozofii w starożytności33. Zagadnienia podejmowane 

na jej gruncie od początku zaliczane były do najważniejszych problemów filozoficznych, co 

spowodowało, że doczekała się bogatego dorobku34. Na przestrzeni wieków rozmaite 

dylematy etyczne były rozstrzygane w różnorodny sposób, przez co zastosowanie terminu 

„etyka” nie było jednolite35. Również współcześnie przypisuje się mu różne znaczenia i 

można spotkać wiele jego definicji36. Niezmienne pozostaje przy tym podstawowe pojęcie, 

którym posługuje się etyka, czyli „moralność”. Również i ono ulegało historycznym 

przeobrażeniom i z tego tytułu uchodzi obecnie za wieloznaczne37.  

Etymologicznie słowo „etyka” pochodzi od greckiego ethiké, co oznacza 

„moralność” (od ethikos – moralny, etyczny). Termin ten nawiązywał do ethosu38, co jest 

tłumaczone jako „charakter”, ale również „zwyczaj”, „obyczaj”39. Odwoływał się on do 

 
31 Zob. J. Zajadło, Etyka, [w:] Etyka prawnicza. Zagadnienia podstawowe, red. S. Sykuna, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2019, Legalis. 
32 Zob. A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, wyd. 4, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego, Lublin 2001, s. 104; M.A. Wesoły, Ethos w filozofii helleńskiej, „Ethos” 2016, nr 2, s. 86. 
33 Zob. A. Andrzejuk, Elementarz filozofii, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 2007, s. 33; B. Koziróg, 

Zarys dziejów filozofii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej Signa Temporis, 

Podkowa Leśna 2006, s. 11-12; A.B. Stępień, Wstęp do filozofii, jw., s. 104; 

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/etyka (dostęp: 02.02.2020). 
34 Por. A. MacIntyre, Krótka historia etyki. Filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku, tłum. A. 

Chmielewski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; W. Tyburski, A. Wachowiak, R. Wiśniewski, 

Historia filozofii i etyki do współczesności. Źródła i komentarze, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 

2002. 
35 Zob. T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, s. 21-22. 
36 Jak zauważyła H. Promieńska, ewolucja jego cech konstytutywnych stanowi „zapis zakresu i rodzaju 

doświadczeń ludzkich, które wpływały na kształt refleksji teoretycznej i korektę wcześniejszych definicji”. H. 

Promieńska, Etyka w nauce. Nowe wyzwania i nowe dylematy, „Nauka” 2010, nr 3, s. 145. 
37 Zob. A. Kojder, Etyka – przedmiot i stanowiska, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Etyka Prawnicza, red. 

H. Izdebski, P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 13; Z. Ziembiński, Zarys 

zagadnień etyki, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1994, s. 12. 
38 Współcześnie termin „etos” (ethos) odnoszony jest do stylu, sposobu życia lub postawy danej grupy 

społecznej wyróżnionej z uwagi na całokształt wyznawanych i realizowanych w praktyce wartości etycznych. 

W takim znaczeniu będzie stosowany na kartach niniejszej pracy. Zob. L. Zbybel, Etos, [w:] Mały słownik 

etyczny, red. S. Jedynak, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1999, s. 71. 
39 Por. M.T. Zdrenka, P. Domeracki, O etyce i języku. Przyczynek do badań nad semantyką moralności, [w:] 

Rozprawy filozoficzne. Księga pamiątkowa w darze Profesorowi Józefowi Pawlakowi, red. W. Tyburski, R. 

Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2005, s. 191. 
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przyjętego w danej społeczności sposobu postępowania40. W wyniku przeobrażeń 

językowych odnosił się on ostatecznie także do sposobu zachowania, postawy czy 

charakteru człowieka41. Słowo „moralność” pochodzi z kolei z języka łacińskiego, od słów 

mos, mores, które oznaczają w dosłownym tłumaczeniu „zwyczaj”, „obyczaj”, „charakter”, 

a także od przymiotnika moralis, czyli „obyczajny”, „zgodny ze zwyczajami”. Z czasem 

zaczęło być ono używane w odniesieniu do moralnego – tj. zgodnego ze zwyczajem – 

sposobu życia człowieka, jego usposobienia i cech charakteru, przez co upodobniło się tym 

samym do swego greckiego odpowiednika42. Można zatem zauważyć, że greckie ethos i 

łacińskie mores oznaczały niemal to samo, czyli postępowanie zgodne ze zwyczajem, 

obyczajem czy ustalonymi w danej społeczności normami, prawami czy tradycjami43.  

W języku potocznym w/w terminy, jak również utworzone na ich podstawie 

przymiotniki (etyczny; moralny), bywają stosowane zamiennie44. Dzieje się to często w 

sposób, który nie pozwala na ich odróżnienie lub ustalenie ich dokładnego znaczenia45. 

Definicje zawarte w słownikach wyraźnie jednak wskazują, że pomimo bliskich związków 

jakie pomiędzy nimi występują, nie można postawić między nimi znaku równości46. Choćby 

w słowniku języka polskiego termin „etyka” występuje w dwóch znaczeniach, tj.: 1) jako 

nauka o moralności, która zajmuje się opisem, analizą i wyjaśnieniem rzeczywiście 

istniejącej moralności i ustaleniem dyrektyw moralnego postępowania; 2) jako ogół zasad i 

norm moralnych, przyjętych w danej epoce lub zbiorowości społecznej; moralność47.  

Również w nauce zwraca się uwagę na potrzebę uchwycenia zachodzących 

pomiędzy w/w terminami różnic48. Dla przejrzystości dalszych rozważań niezbędne jest 

zatem ich choćby ogólne przybliżenie oraz wskazanie zachodzących pomiędzy nimi 

podstawowych relacji. Zwrócić przy tym należy uwagę, że problematyka moralności i etyki 

podejmowana jest przez wiele dyscyplin naukowych. Szczegółowa analiza przedstawianych 

 
40 Zob. P. Vardy, P. Grosch, Etyka, wyd. 2, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 14. 
41 Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 

15. 
42 Tamże, s. 15-16; http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/moralnosc.pdf (dostęp: 02.02.2020) 
43 Zob. A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, jw., s. 15-16. 
44 Zob. H. Promieńska, Etyka w nauce.., jw., s. 146; R. Rauhut, Etyka zawodowa, Wydawnictwo Szkoły Policji 

w Pile, Piła 2008, s. 11. 
45 Zob. G. Kloska, Analiza sposobu użycia wyrazów: etyka, moralność, obyczaj, zwyczaj w polskim języku 

potocznym, „Etyka” 1971, nr 9, s. 145-169. 
46 Zob. M. Kaczor, Aktualizacja znaczenia pojęcia-leksemu etyka (na podstawie tygodników opiniotwórczych), 

„Język-Szkoła-Religia” 2014, nr 2, s. 22. 
47 Tamże, s. 24. Por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/moralność.html (dostęp: 02.02.2020); 

https://sjp.pwn.pl/sjp/etyka (dostęp: 02.02.2020). 
48 Zob. J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Bielsko-Biała 2008, 

s. 19. 
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w nich propozycji nie wydaje się jednak konieczna dla dalszych wywodów, wobec czego w 

kolejnych akapitach zostanie zaprezentowany wyłącznie ich zarys.  

W naukach społecznych – jak podaje D. Ślęczek-Czakon – termin „moralność” 

występuje m.in. w odniesieniu do: 

1) zbioru obyczajów danej społeczności, grupy lub jednostki; 

2) zbioru zasad przyjętych w określonym systemie etycznym; 

3) zbioru obyczajów lub norm etycznych odnoszących się do pewnych ograniczonych 

sfer działania człowieka; 

4) przymiotu czynów ludzkich (dobro lub zło moralne); 

5) zbioru zasad, norm, które określają co ludzie powinni czynić, a czego nie powinni 

czynić ze względu na dobro innych ludzi; 

6) dobra idealnego, które pozytywnie wpływa na człowieka;  

7) cech działań (czynów) ludzkich, które nie są sprowadzalne do konieczności 

biologicznych, społecznych (są wolne); w tym znaczeniu moralność stanowi 

przeciwieństwo tego co materialne, fizyczne49. 

Potwierdza to, że omawiany termin jest wieloznaczny. W przytoczonych 

propozycjach jest rozumiany albo jako zbiór obyczajów, norm, zasad, reguł określonego 

rodzaju albo jako zespół przymiotów i cech czynów ludzkich, a czasami, jak wskazuje się w 

literaturze, używany jest na oznaczenie jednego i drugiego50. W węższym znaczeniu, jak 

podaje Z. Ziembiński, odwołuje się on wyłącznie do zespołu norm, zasad i reguł 

postępowania51. W szerszym – jak dodaje –obejmuje ponadto zjawiska z obszaru praktyki 

moralnej52. Wskazuje się, iż składają się na nie m.in. zachowania, działania, postawy 

ludzkie, a także motywy, intencje, ideały, cechy charakteru człowieka, oceny czy 

postulaty53.  

Warto nadmienić, że pojęcia „moralność” można używać w dwóch znaczeniach: 1) 

neutralnym (opisowym) – odnoszącym się do wszystkich istniejących wartości, norm i ocen 

regulujących zachowania ludzi oraz samych zachowań ujmowanych z punktu widzenia 

 
49 Zob. D. Ślęczek-Czakon, O sposobach pojmowania moralności, „Folia Philosophica” 1997, nr 15, s. 104. 

Por. W. Granat, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 1985, 

s. 316. 
50 Zob. D. Ślęczek-Czakon, O sposobach pojmowania…, jw., s. 104.  
51 Zob. Z. Ziembiński, Zarys zagadnień…, jw., s. 13. 
52 Tamże. Por. M. Holzer, K. Eckhardt, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 8, Wyższa Szkoła Prawa i 

Administracji w Przemyślu, Przemyśl-Rzeszów 2010, s. 65. 
53 Zob. A. Malitowska, Czym jest filozofia moralna?, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna” 2012, 

nr 1, s. 120. Por. Etyka, red. H. Jankowski, PWN, Warszawa 1975, s. 17; W. Galewicz, W sprawie odrębności 

etyk zawodowych, [w:] Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, 

Universitas, Kraków 2010, s. 33; P. Vardy, P. Grosch, Etyka, jw., s. 14. 
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dobra i zła przez członków społeczeństwa; 2) wartościującym (normatywnym) – 

odnoszącym się do określonego zespołu wartości, norm i wzorów zachowań uznawanych za 

właściwe z punktu widzenia określonego ideału etycznego czy systemu normatywnego54. W 

drugim z wymienionych tu znaczeń, określenie czegoś jako moralne lub niemoralne wyraża 

aprobatę lub dezaprobatę dla danego zjawiska, w pierwszym zaś moralne lub niemoralne 

oznacza tyle, że należy lub nie należy do pewnej kategorii zjawisk określanych moralnością, 

jest przy tym wolne od jakiejkolwiek oceny55. 

Konkludując, można stwierdzić, że termin „moralność” jest bardzo trudny do 

jednoznacznego zdefiniowania56. Z tego względu w nauce pojawiają się nawet propozycje 

poddające w wątpliwość potrzebę budowania jego definicji, gdyż – jak twierdzą ich autorzy 

– nie jest to zawsze niezbędne do prowadzenia badań naukowych57. W poszukiwaniu 

objaśnienia znaczenia tego terminu, które mogłoby stanowić podstawę dalszych rozważań 

warto odwołać się do prawoznawstwa. Wedle jednej z propozycji pojęcie to stosuje się w 

odniesieniu do zespołu ukształtowanych historycznie poglądów, ocen, norm i wzorów 

osobowych, które regulują w danym społeczeństwie całokształt stosunków międzyludzkich 

z punktu widzenia dobra i zła, słuszności i niesprawiedliwości58. W takim znaczeniu będzie 

używane na kartach niniejszej pracy. 

Przechodząc do rozważenia terminu „etyka” wskazać należy, iż w literaturze nauk 

społecznych występuje on m.in. jako: 

1) synonim moralności;  

2) usystematyzowana refleksja na temat moralności – nauka o moralności; 

3) termin wartościujący stosowany w wypowiedziach na temat oceny sposobu 

postępowania („etyczny”; „nieetyczny”); 

4) zespół zasad postępowania akceptowany i przyjęty do stosowania przez jakąś osobę 

lub grupę; kodeks regulujący zachowanie jednostek czy grup; 

 
54 Zob. J. Mariański, Moralność w kontekście społecznym, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2014, s. 55-

56. Por. S. Dziamski, Wykłady z nauki o moralności, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000. 
55 Zob. Etyka, red. H. Jankowski, PWN, Warszawa 1975, s. 15-16. 
56 Na wieloznaczność tego pojęcia wskazują również jego definicje słownikowe. Zob. S. Jedynak, Moralność, 

[w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik…, jw., s. 166-167. 
57 Zob. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1969, s. 256; 

taż, Pojęcie moralności, „Etyka” 1966, nr 1, s. 28. Por. I. Lazari-Pawłowska, O pojęciu moralności, „Etyka” 

1966, nr 1, s. 43; P. Smoczyński, Maria Ossowska o pojęciu moralności, „Etyka” 2005, nr 38, s. 155-156, 169; 

K. Sztalt, Wokół pojęcia ethosu. Maria Ossowska a inni badacze polscy, „Principia” 2006, t. 45-46, s. 143. 
58 Zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 11, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2017, s. 35. 
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5) termin używany na określenie danego systemu etycznego, odnoszącego się do 

światopoglądu czy związanego z jego twórcą59. 

Z powyższego wynika, że – podobnie jak termin „moralność” – stosowany jest on w 

różnych ujęciach60. Współcześnie najczęściej używa się go w odniesieniu do refleksji nad 

moralnością61 lub prowadzenia badań nad moralnością62. W tym kontekście etyka, zwana 

też teorią moralności63, jako dyscyplina naukowa systematyzuje wiedzę o moralności i 

wskazuje na wyższym poziomie abstrakcji ideały i zasady postępowania, kwalifikowane 

jako pożądane lub nie64. W najbardziej ogólnym ujęciu – jak podaje A. Kojder – odnosi się 

ona do całokształtu refleksji nad moralnością, nad doktrynami etycznymi i poglądami 

moralnymi, nad wartościami, normami i ocenami etycznymi65.  

Etyka rozpatruje moralność w różnych wymiarach, co pozwala na wyznaczenie jej 

podstawowych działów: 1) etyki opisowej; 2) etyki normatywnej; 3) metaetyki66.  

Etyka opisowa, inaczej zwana nauką o moralności, etologią lub etyką deskryptywną, 

jest dyscypliną naukowo-wyjaśniającą. Zajmuje się opisem funkcjonowania norm 

moralnych na podstawie badań empirycznych, przy czym opis ten dotyczy stanu istniejącego 

„tu i teraz”, a nie stanu postulowanego. Przedmiotem zainteresowania tego działu etyki są 

m.in. występujące w danym miejscu i czasie sposoby postępowania jednostek i grup 

społecznych – ich geneza, przesłanki, motywy, a także ich modyfikacje w wymiarze 

indywidualnym i grupowym. Analizie wymienionych tu zjawisk służą metody przejęte z 

innych nauk: socjologii – stąd socjologia moralności, której przedmiotem są społeczne 

uwarunkowania zachowań i działań moralnych jednostek i grup społecznych (moralność 

jako fakt społeczny); psychologii – stąd psychologia moralności, której przedmiotem są 

psychiczne uwarunkowania zachowań i działań moralnych jednostek i grup społecznych 

 
59 Zob. G. Bokszańska, Etyka – biznes – zarządzanie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2011, s. 21; 

T. Brzeziński, Etyka lekarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011, s. 1; M. Kaczor, Aktualizacja 

znaczenia…, jw., s. 22-23; P. Łabieniec, Etyka – Etyka Zawodowa – Prawo (zarys problematyki), „Prokurator” 

2002, nr 2, s. 21; R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, tłum. J. Karłowski, N. Leśniewski, A. Przyłębski, Zysk i S-

ka, Poznań 1994, s. 5.  
60 Zob. H. Jankowski, Prawo jako przedmiot oceny etycznej, „Etyka” 1967, nr 2, s. 233; M. Sułek, J. Świniarski, 

Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001, s. 48-50. 
61 Zob. J. Hartman, Bioetyka dla lekarzy, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 12. Por. T. Ślipko, Zarys 

etyki…, jw., s. 22. 
62 Zob. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 

Lublin 1999, s. 15-16. 
63 Zob. S. Jedynak, Etyka [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik…, jw., s. 71. 
64 Zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, jw., s. 35. 
65 Zob. A. Kojder, Etyka – przedmiot…, jw., s. 13. Por. S. Andersen, Wprowadzenie do etyki, Wydawnictwo 

Dialog, Warszawa 2003, s. 14. 
66 Zob. M. Holzer, K. Eckhardt, Wstęp do prawoznawstwa, jw., s. 65; K. Wojtyła, Elementarz etyczny, jw., s. 

15-16. 
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(motywy, zmysły warunkujące określone zachowania, przeżycia moralne, stany psychiczne, 

rozwój moralny jednostki, wzorce osobowe, problematyka patologii moralnej itp.); historii 

– stąd historia moralności, której przedmiotem są normy moralne, które istniały lub istnieją 

oraz ich przemiany w aspekcie historycznym (zmienność przekonań, postaw, ocen i norm 

moralnych w czasie; czynniki i mechanizmy tych przeobrażeń)67.  

Etyka normatywna, określana też często etyką sensu stricto lub etyką właściwą, jest 

dyscypliną normatywno-uzasadniającą68. Zajmuje się formułowaniem norm postępowania, 

czyli reguł, zaleceń, wskazań (sądów normatywnych – nakazów i zakazów) dotyczących 

tego, jak ludzie powinni się zachowywać z moralnego punktu widzenia. W przeciwieństwie 

do etyki opisowej nie zajmuje się tym co „tu i teraz”, lecz określa to, co być powinno (stan 

postulowany). Na jej gruncie powstają systemy etyczne, określane również systemami 

deontologicznymi (od gr. deon – to, co obowiązkowe, niezbędne, właściwe), regulujące 

zachowania jednostek przynależących do określonych grup społecznych69. Celem 

deontologii jest tworzenie zasad moralnego postępowania70. Ponadto etyka normatywna 

zajmuje się uzasadnianiem oraz analizą ustalonych zasad moralnego postępowania, przy 

czym wykracza ona poza problematykę norm, obejmując także oceny i inne wypowiedzi 

etyczne71.  

Ostatnim wyróżnianym często działem etyki jest metaetyka, zwana także nauką o 

etyce, etyką krytyczną lub etyką ogólną, która jest dyscypliną analityczno-krytyczną72. 

Podstawowym jej przedmiotem jest język etyki oraz jej metodologia. Zajmuje się ona m.in. 

zagadnieniami rozumienia poszczególnych terminów etycznych (takich jak np. dobro, zło, 

sprawiedliwość, prawość), funkcji jakie pełnią one w języku, kryteriów prawdziwości sądów 

etycznych, źródeł ich racji, czy istoty wartości. Poszukuje także istoty norm i ocen 

 
67 Zob. O. Nawrot, Etyka opisowa, [w:] Leksykon etyki prawniczej, red. P. Skuczyński, S. Sykuna, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 107-109. Por. tenże, Podstawowe działy etyki, [w:] S. Sykuna 

(red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia…, jw., Legalis; T. Brzeziński, Etyka lekarska, jw., s. 4-5; S. Jedynak, 

Etyka opisowa, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik…, jw., s. 79. 
68 Zob. A. Kojder, Etyka – przedmiot…, jw., s. 16. 
69 Zgodnie z definicją „Słownika języka polskiego” deontologią nazywa się „dział etyki traktujący o 

obowiązkach moralnych i o tym, co decyduje o moralnej wartości czynów” lub „ogół elementarnych zasad 

etycznych właściwych dla danego środowiska czy zawodu”. Zob. https://sjp.pl/deontologia (dostęp: 

15.02.2020). 
70 Zob. K. Zacharzewski, Znaczenie kodeksów deontologicznych w dziedzinie prawa prywatnego, „Przegląd 

Prawa Handlowego” 2011, nr 6, s. 36. 
71 Zob. O. Nawrot, Etyka normatywna, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 98-101. 

Por. tenże, Podstawowe działy etyki, [w:] S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia…, jw., Legalis; T. 

Brzeziński, Etyka lekarska, jw., s. 4-5; S. Jedynak, Etyka normatywna, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik…, 

jw., s. 78. 
72 Niektórzy autorzy nie traktują metaetyki jako jednego z działów etyki, lecz sytuują ją w obrębie etyki 

opisowej. Zob. J. Hartman, J. Woleński, Wiedza o etyce, jw., s. 20-22. 
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moralnych, tak na gruncie etyki opisowej, jak i etyki normatywnej, dotyczącej ich języka, 

struktur i funkcji. Przedmiotem metaetyki są również zagadnienia definicji etyki, jej źródeł, 

metod, a także relacji do pozostałych dyscyplin naukowych73. 

Na potrzeby niniejszej dysertacji przyjmijmy, że etyka jest nauką, której 

przedmiotem badania jest moralność. Obejmuje trzy typy myślenia: 1) naukowo-

wyjaśniający (etyka opisowa); 2) normatywno-uzasadniający (etyka normatywna); 3) 

analityczno-krytyczny (metaetyka)74. Uwzględniając je łącznie, można powiedzieć, że jest 

„wiedzą o tym, co dobre i złe w obyczajach, zwyczajach oraz zachowaniach ludzi 

zmierzających do doskonalenia cnót i unikania lub eliminowania wad w swym działaniu i 

jego skutkach”75.  

Wskazać należy, że w jednym z najczęstszych, współczesnych zastosowań słowo 

„etyka” odnoszone jest do kodeksu etycznego76. Odwołuje się przez to do uporządkowanego 

zbioru etycznych norm postępowania, które są aprobowane i przyjęte do stosowania przez 

daną jednostkę lub grupę ludzi (np. grupę zawodową; społeczność). Ten, intuicyjny 

skądinąd, sposób rozumienia etyki będzie stanowił podstawę dalszych rozważań.  

 

1.2. Pojęcie etyki zawodowej 

 

Zdefiniowanie pojęcia „etyka zawodowa” wymaga w pierwszej kolejności ustalenia co 

najczęściej rozumie się pod pojęciem „zawód”. Według słownika języka polskiego jest to 

„fachowe, stałe wykonywanie jakiejś pracy w celach zarobkowych, umiejętność 

wykonywania pracy w danej dziedzinie; fach, specjalność”77. Zgodnie z encyklopedią PWN 

jest to z kolei „zespół czynności wyodrębnionych w ramach społecznego podziału pracy, 

wymagający przygotowania (kwalifikacji), wykonywany przez jednostkę stale lub 

dorywczo, stanowiący dla niej źródło utrzymania i określający pozycję społeczną”78. Na 

potrzeby klasyfikacji zawodów i specjalności79 przyjmuje się zaś, że zawód to „zbiór zadań 

 
73 Zob. O. Nawrot, Etyka krytyczna (metaetyka), [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., 

s. 96-98. Por. tenże, Podstawowe działy etyki, [w:] S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia…, jw., 

Legalis; T. Brzeziński, Etyka lekarska, jw., s. 4-5; E. Klimowicz, Metaetyka, [w:] S. Jedynak (red.), Mały 

słownik…, jw., s. 159-160; A. Kojder, Etyka – przedmiot…, jw., s. 17. 
74 Zob. A. Malitowska, Czym jest filozofia…, jw., s. 126. 
75 M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako…, jw., s. 48. 
76 Zob. R.H. Popkin, A. Stroll, Filozofia, jw., s. 5. 
77 https://sjp.pwn.pl/doroszewski/zawod;5528137.html (dostęp: 02.02.2020). 
78 https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/zawód (dostęp: 02.02.2020). 
79 https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci (dostęp: 

12.12.2020). 
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(zespół czynności) wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wykonywanych 

stale lub z niewielkimi zmianami przez poszczególne osoby (w tym pracodawców lub w 

ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) i wymagających odpowiednich 

kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) zdobytych w toku 

kształcenia lub praktyki. Wykonywanie zawodu stanowi źródło dochodów”80.  

Pojęciem „zawód” na gruncie nauki posługuje się wiele dyscyplin, jest ono zatem 

rozpatrywane z różnych perspektyw, przez co trudno o wskazanie jego jednoznacznej 

definicji81. W szerokim sensie zawodem określa się taką aktywność człowieka, do której ma 

on odpowiednie kwalifikacje, której poświęca się systematycznie oraz którą podejmuje w 

celach zarobkowych82. W literaturze nauk społecznych często przywołuje się 

charakterystykę zawodu sformułowaną przez K. Wojtczak. Autorka ta przywołuje cztery 

podstawowe cechy, które należy wiązać tym pojęciem: 1) określoną aktywność (zespół 

czynności); 2) wymagane kwalifikacje; 3) trwałość; 4) zarobkowy charakter83. Na tej 

podstawie definiuje ona zawód jako osobiste wykonywanie wewnętrznie spójnego zbioru 

czynności (zadań) społecznie użytecznych, które wymagają określonych kwalifikacji, tj. 

wiedzy i/lub umiejętności, systematycznie i odpłatnie, na podstawie i w granicach 

obowiązującego porządku prawnego84. Definicją tą będę posługiwał się w dalszych 

rozważaniach.  

W literaturze wyróżnia się nadto kwalifikowaną postać zawodu, określaną mianem 

„profesji”. Pojęcie to odnosi się do zawodów, które pełnią szczególnie istotną rolę 

społeczną85. Przedstawiciele poszczególnych profesji postrzegani są jako eksperci 

(„profesjonaliści”), posiadający specjalistyczne kwalifikacje, których uzyskanie wiąże się z 

określoną ścieżką ich zdobycia. Obejmuje ona przykładowo takie etapy jak: nabór do 

 
80 M. Gruza, T. Hordyjewicz, Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Tworzenie i 

stosowanie, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, Warszawa 2014, s. 8. 
81 Jak wskazuje D. Karkowska: w pedagogice zawód definiuje się z pozycji kwalifikacji zawodowych, 

potrzebnych jednostce do jego wykonywania; w psychologii analiza zawodu dokonywana jest z punktu 

widzenia cech osobowości; w ekonomii zawód rozpatruje się z pozycji zabezpieczenia materialnego – 

wynagrodzenia, jakie jednostka powinna uzyskać, wykonując pracę w określonym zawodzie; w socjologii 

zawód definiuje się jako czynności, które dają jednostce określoną pozycję społeczno-zawodową w 

społeczeństwie. Zob. D. Karkowska, Zawody medyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, LEX. 
82 Zob. A. Lewicka-Strzałecka, Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 

1999, s. 20; M. Michalik, Społeczne przesłanki, swoistość i funkcje etyki zawodowej, [w:] Etyka zawodowa, 

red. A. Sarapata, Książka i Wiedza, Warszawa 1971, s. 13. 
83 Zob. K. Wojtczak, Zawód i jego prawna reglamentacja. Studium z zakresu materialnego prawa 

administracyjnego, Ars Boni Et Aequi, Poznań 1999, s. 32-35.  
84 Tamże, s. 50. Por. H. Domański, Problematyka zawodu w socjologii, „Młodzież – Wykształcenie – Rynek 

Pracy” 1996, nr 1, s. 5-7; J. Szczepański, Czynniki kształtujące zawód i strukturę zawodową, [w:] Socjologia 

zawodów, red. A. Sarapata, Książka i Wiedza, Warszawa 1965, s. 16. 
85 Por. https://sjp.pwn.pl/szukaj/profesja.html (dostęp: 18.09.2021). 
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zawodu, zdobycie praktyki zawodowej, uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu. 

Ponadto zwroty „profesja” i „profesjonalista” najczęściej łączy się z zawodami, których 

wykonywanie wymaga przestrzegania szczególnych zasad etycznych86. Ich przedstawiciele 

w związku z tym często łączą się w organizacje zawodowe (stowarzyszenia; samorządy; 

cechy) i wypracowują własne, wewnętrzne standardy etyczne87. Oczekuje się od nich, jak 

pisze R. Sarkowicz, zaangażowania, właściwego nastawienia, ukierunkowanego raczej na 

udzielenie pomocy niż osiągnięcie zysku, poczucia powołania oraz zachowywania wysokich 

standardów (w tym standardów etycznych) zarówno w pracy zawodowej, jak i poza nią88. 

Innymi słowy – od profesjonalisty, zwłaszcza w obrocie gospodarczym, spodziewamy się 

„więcej” w zakresie wykonywanych obowiązków89. 

Zwraca się uwagę na to, iż znaczenie profesjonalnej działalności zawodowej w 

gospodarce rośnie90. Z tego względu zauważa się także, iż we współczesnej terminologii 

„określenie »zawód« ustępuje miejsca terminowi »profesja«, a termin »zawodowość« 

terminowi »profesjonalizm«”91. W dalszej części niniejszej pracy terminy „zawód” i 

„profesja” będą stosowane zamiennie. Jest to w pełni uzasadnione w odniesieniu do zawodu 

adwokata, który zaliczany jest niekiedy do tzw. klasycznych professiones92.  

Przechodząc do charakterystyki pojęcia „etyka zawodowa” należy na wstępie 

wskazać, że jest ona najczęściej etyką związaną z konkretnym zawodem. Zauważa się, iż 

każdy zawód ma swoją specyfikę, która wymaga określonych cech od osób, które go 

wykonują93. Każdy zarazem posiada wyróżniający go, określony poziom odpowiedzialności 

społecznej (znaczenie społeczne), który – jak tłumaczy J. Kraszewski – odnosi się w pewien 

sposób do poziomu oczekiwań społecznych stawianych wobec osób, które go wykonują, a 

także potencjalnych strat związanych z jego nieprawidłowym wykonywaniem94. Każdy 

wypracowuje w związku z tym odmienne od innych zasady, normy i wzorce postępowania 

 
86 Zob. J. Borowicz, Wykonywanie wolnego zawodu w ramach stosunku pracy w prawie polskim, E-

Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2020, s. 18-19.  
87 Por. B. Kudrycka, Dylematy urzędników administracji publicznej, Temida 2, Białystok 1995, s. 35. 
88 Zob. R. Sarkowicz, Amerykańska etyka prawnicza, Zakamycze, Kraków 2004, s. 18. 
89 Zob. A. Doliwa, Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego, [w:] Prawo gospodarcze 

prywatne. Podstawowe instytucje, red. T. Mróz, M. Stec, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 11. 
90 Por. Usługi profesjonalne w globalnej gospodarce, red. J. Matysiewicz, Placet, Warszawa 2014. 
91 R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 194. 
92 Zob. R. Sobański, Zawód prawnika jako professio, „Palestra” 2011, nr 7-8, s. 14-15. 
93 Zob. M. Safjan, Etyka zawodu sędziowskiego, [w:] Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, 

red. E. Łojko, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006, s. 40. 
94 Zob. J. Kraszewski, Zachować prestiż zawodu, „Etyka” 1994, t. 27, s. 202. 
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określające prawidłowy sposób wykonywania obowiązków zawodowych. Inaczej mówiąc – 

każdy ma własną etyczną właściwość, która odróżnia go od innych95.  

Etyka ma ścisły związek z pracą zawodową96. Praca bywa rozpatrywana jako wartość 

i źródło wartości człowieka97. Wynika to z faktu, że nie tylko wyzwala ona nabyte przez 

ludzi poglądy etyczne, ale również wpływa na ich kształtowanie98. Ponadto weryfikuje je w 

związku z powstawaniem w środowisku pracy rozmaitych konfliktów, często dość 

osobliwych dla niektórych zawodów. Ich rozwiązywanie powoduje niekiedy potrzebę 

dostosowywania ogólnie przyjętych zasad etycznych do wskazanych tu szczególnych 

sytuacji, w których znajduje się człowiek z racji wykonywania zawodu99. Służy temu etyka 

zawodowa, która zawiera normy pomocne w rozwiązywaniu typowych sprzeczności 

powstających pomiędzy wymogami etyki ogólnej a specyficznymi wymaganiami 

związanymi z wykonywaniem zawodu100. Z tego względu stanowi ona użyteczne 

„narzędzie” w realizacji określonych zadań i obowiązków zawodowych101. 

Etyka zawodowa stanowi w najprostszym ujęciu konkretyzację, dostosowanie norm 

etyki ogólnej do swoistych sytuacji zawodowych102. Zaprezentowane, uogólnione znaczenie 

tego pojęcia, choć wystarczające dla dalszych rozważań, jest tylko jedynym z wielu 

sposobów jego rozumienia, jakie można spotkać w literaturze. Termin „etyka zawodowa” 

jest również rozumiany albo jako nazwa ogólna, w zakresie której mieści się suma etyk 

poszczególnych zawodów, albo jako nazwa odnosząca się do doktryn i pojęć wspólnych dla 

każdej z etyk zawodowych, czyli ich części wspólnych103. Etyka zawodowa bywa także 

rozumiana jako teoria etycznego wykonywania pracy zawodowej104.  

 
95 Por. M. Michalik, Moralność pracy, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1977, s. 67. 
96 Zob. W. Drzeżdżon, Etyczne aspekty pracy zawodowej: wybrane zagadnienia, „Studia Gdańskie. Wizje i 

rzeczywistość” 2013, nr 10, s. 23. Por. R. Wiśniewski, Moralna przestrzeń pracy a etyka zawodowa, 

„Ekonomia i Prawo” 2010, t. 6, s. 25-42. 
97 Zob. M. Michalik, Moralność pracy, jw., s. 30-42. 
98 Zob. M. Michalik, Społeczne przesłanki…, jw., s. 12-13; W. Wołoszyn, Antropologia a etyka zawodowa 

nauczyciela, [w:] Zagadnienie etyki zawodowej, red. A. Andrzejuk, Oficyna Wydawnicza Navo, Warszawa 

1998, s. 23. Por. S. Olejnik, Etos i etyka pracy zawodowej, „Collectanea Theologica” 1957, nr 3-4, s. 541-542. 
99 Zob. J. Koralewicz-Zębik, Socjologiczne aspekty etyki zawodowej, „Etyka” 1969, nr 4, s. 153; I. Lazari-

Pawłowska, Etyka. Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 84-91. 
100 Zob. P. Skuczyński, Etyka zawodowa a źródła współczesnych kryzysów, [w:] Normalność i kryzys – jedność 

czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, red. J. 

Oniszczuk, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010, s. 135. 
101 Zob. A. Breczko, A. Miruć, O potrzebie etyki zawodów zaufania publicznego, [w:] Standardy współczesnej 

administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Duniewska, A. Rabiega-Przyłęcka, M. Stahl, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2019, LEX. 
102 Zob. R. Dudek, A. Sarapata, Moralność pracownika, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1973, s. 12-

13; M. Michalik, Społeczne przesłanki…, jw., s. 17-18. Por. 

https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/etyka%20zawodowa (dostęp: 03.12.2020). 
103 Zob. D. Luban, Etyka zawodowa, [w:] W. Galewicz (red.), Moralność i profesjonalizm…, jw., s. 223-224. 
104 Zob. M. Gogacz, Czym jest etyka zawodowa, [w:] A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki…, jw., s. 11-14. 
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Należy nadmienić, iż w powszechnym zastosowaniu termin „etyka zawodowa” 

używany jest najczęściej w sposób odmienny od określonego powyżej, tj. w odniesieniu 

zarówno do norm określających jak przedstawiciele określonej grupy zawodowej powinni 

postępować, jak również do opisu ich faktycznych przekonań oraz dokonywania ocen ich 

postępowania (moralność zawodowa)105. Etykę zawodową w węższym znaczeniu 

sprowadza się zaś wyłącznie do reguł wskazujących, jak z etycznego punktu widzenia 

powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu106. Ów wąskie rozumienie tego 

terminu akcentuje Z. Ziembiński, charakteryzując ją jako doktrynę moralną systematyzującą 

oceny i normy moralne związane z wykonywaniem określonego zawodu, względnie 

formułującą normy postulowane do przyjęcia przez przedstawicieli danego zawodu107. 

Niektórzy autorzy utożsamiają etykę zawodową z treścią kodeksów etycznych. 

Przykładowo, zdaniem M. Sułka i J. Świniarskiego etyka zawodowa jest „zespołem bardziej 

specjalnych niż ogólnych norm i zobowiązań wymaganych od pełniących określone funkcje 

zawodowe. Jest ona po prostu treścią zawartą w kodeksach deontologicznych określonych 

zawodów”108. Podsumowując, pojęcie „etyka zawodowa” będzie na kartach niniejszej 

dysertacji rozumiane wąsko, w odniesieniu do zasad i norm określających, jak z moralnego 

punktu widzenia powinni zachować się przedstawiciele danego zawodu109.  

Etyka zawodowa w przyjętym ujęciu bywa niekiedy utożsamiana z deontologią 

zawodową. Pojęcie to oznacza „uporządkowany zespół obowiązków zawodowych w 

poszczególnych zawodach oraz metody dokonywania tego porządkowania”110. Występuje 

ona najczęściej w postaci norm uporządkowanych w formie: kodeksów, regulaminów, 

uchwał, przysiąg, ślubowań oraz postulatów111.  

Wspomnieć należy, iż etyki poszczególnych zawodów nie tylko różnią się między 

sobą, ale czasami mogą być ze sobą wręcz sprzeczne112. Oznacza to, że to co w ramach 

 
105 Zob. I. Bogucka, Etyka zawodowa, [w:] Etyka w administracji publicznej, I. Bogucka, T. Pietrzykowski, 

wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 76-77; I. Lazari-Pawłowska, Etyka zawodowa, „Etyka” 1969, nr 

4, s. 58; taż, Etyki zawodowe…, jw., s. 33; A. Sarapata, Od Redakcji, [w:] A Sarapata (red.), Etyka zawodowa, 

jw., s. 5. Por. M. Olech, Ija Lazari-Pawłowska w obronie etyki zawodowej, „Słupskie Studia Filozoficzne” 

2005, nr 5, s. 70-72;  
106 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe jako role społeczne, [w:] A. Sarapata (red.) Etyka zawodowa, 

jw., s. 33. 
107 Z. Ziembiński, Podstawy nauki o moralności, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 

1981, s. 106. Por. P. Kostański, Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – jako korporacyjny kodeks 

etyczny a system prawa, „Edukacja Prawnicza” 2006, nr 5, s. 18. 
108 W szerszym zaś ujęciu, jak podają autorzy, składa się ona z trzech działów: etologii, etyki normatywnej i 

metaetyki danego zawodu. Zob. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako…, jw., s. 63-64.  
109 Zob. E. Klimowicz, Etyka zawodowa, [w:] S. Jedynak (red.), Mały słownik…, jw., s. 82. 
110 P. Skuczyński, Deontologia zawodowa, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 61. 
111 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyka. Pisma…, jw., s. 84; taż, Etyka zawodowa, „Etyka” 1969, nr 4, s. 58.  
112 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyki zawodowe…, jw., s. 38. 
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wykonywania jednego zawodu jest etycznie dozwolone lub wręcz pożądane (np. reklama, 

która dostarcza informacji klientom o usługach przedsiębiorcy, a zarazem może wpływać 

pozytywnie na ich podaż), może stanowić naruszenie zasad etycznych obowiązujących w 

innym zawodzie (jak choćby w przypadku zawodu adwokata, w którym reklama podlega 

ścisłej reglamentacji).  

W doktrynie wskazuje się, że na wyodrębnienie się etyki danego zawodu wpływają: 

1) swoista, właściwa tylko dla tego zawodu konkretyzacja ogólnie uznawanych w 

społeczeństwie zasad etycznych; 2) swoista hierarchia wartości; 3) ogólne wartości i 

zalecenia etyczne aprobowane i modyfikowane w obrębie danego zawodu; 4) preferowany 

sposób rozstrzygania konfliktów moralnych113. 

Zwraca się ponadto uwagę na czynniki kształtujące treść oraz strukturę zbiorów 

norm etycznych określanych przez poszczególne grupy zawodowe, wskazując, iż należą do 

nich: 1) założenia ogólne systemu etycznego; 2) tradycje zawodu i wartości z nim związane; 

3) warunki zewnętrzne funkcjonowania zawodu; 4) charakter zadań spełnianych przez 

przedstawicieli zawodu i ich społeczne znaczenie; 5) uprawnienia zawodu; 6) struktura 

wewnętrzna zawodu114. 

Podstawowym zadaniem, jakie stawia się przed etyką zawodową jest 

dostosowywanie zachowań osób wykonujących zawód do wyznaczonego wzorca 

etycznego. Ma ona na celu – jak pisze I. Lazari-Pawłowska – internalizację norm etyki 

zawodowej w taki sposób, aby znalazły one odzwierciedlenie w sposobie postępowania osób 

wykonujących dany zawód115. J. Kraszewski zwraca przy tym uwagę, iż ma to na celu nie 

tyle podniesienie poziomu etycznego członków wspólnoty zawodowej, co raczej 

ustabilizowanie pewnego minimalnego poziomu etycznego wykonywania zawodu116. Etyka 

zawodowa bywa również rozpatrywana jako użyteczne narzędzie samokontroli osób 

wykonujących zawód oraz sprawowania nad nimi kontroli zewnętrznej – ze strony 

 
113 Zob. H. Januszek, J. Sikora, Socjologia pracy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2000, s. 183; 

M. Michalik, Społeczne przesłanki…, jw., s. 18. 
114 Zob. R. Dudek, A. Sarapata, Moralność pracownika, jw., s. 13-14; M. Michalik, Społeczne przesłanki…, 

jw., s. 23-25; tenże, Uwagi w sprawie kodeksów etyki zawodowej, „Etyka” 1966, nr 1, s. 179-180; J. Januszek, 

J. Sikora, Socjologia…, jw., s. 183. Według J. Szczepańskiego źródeł norm i dyrektyw składających się na 

etykę zawodową należy poszukiwać nie tylko w tradycji wykonywania zawodu, ale wynikają one również z 

„ducha kultury narodowej”, podstawowych wskazań etycznych przyjętych w danym społeczeństwie, a 

zastosowanych do wykonywania danego zawodu. Zob. J. Szczepański, Socjologiczne zagadnienia wyższego 

wykształcenia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1963, s. 361. 
115 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyka zawodowa, jw., s. 58.  
116 Zob. J. Kraszewski, Zachować prestiż…, jw., s. 202-203. 
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społeczeństwa117. Podkreśla się przy tym, że ma ona spełniać przede wszystkim funkcję 

wychowawczą, a nie represyjną118.  

M. Michalik do podstawowych funkcji etyki zawodowej zalicza: 1) regulowanie 

stosunków wewnętrznych w ramach zawodu; 2) określanie stosunku przedstawicieli danej 

grupy zawodowej do przedmiotu jej działania; 3) zabezpieczanie osób wykonujących zawód 

przed typowymi zagrożeniami związanymi z charakterem wykonywanej pracy zawodowej; 

4) podnoszenie prestiżu zawodu w opinii społeczeństwa; 5) określanie pozazawodowych 

obowiązków etycznych osób wykonujących zawód i ich stosunku do społeczeństwa119. 

Zgodzić się należy z poglądem, iż potrzeba określania etyk zawodowych i ich 

formalizowania rośnie wraz ze wzrostem poziomu znaczenia społecznego zawodu120. 

Wynika z tego, że nie każdy zawód wymaga ustalenia szczegółowych norm etycznego 

postępowania. Doświadczenia w zakresie kształtowania się etyk różnych zawodów, 

począwszy od najstarszych z nich, jakimi są etyka lekarska i etyka adwokacka121, a 

skończywszy na współczesnych etykach różnych zawodów i środowisk potwierdzają, że są 

one przede wszystkim charakterystyczne dla zawodów szczególnie doniosłych społecznie. 

Są to takie zawody, z którymi wiąże się wysoki poziom oczekiwań co do ich prawidłowego 

wykonywania, mając na względzie potrzebę ochrony szczególnie istotnych z punktu 

widzenia społeczeństwa i jednostek dóbr i wartości. Trudno nie zgodzić się z M. 

Michalikiem, iż „nie wszelkie zawody są jednakowo trwałe, nie wszystkie mają jednakowe 

znaczenie społeczne, nie wszystkie wreszcie cieszą się takim samym uznaniem 

społecznym”122. Jak dodaje „społeczna ranga i prestiż społeczny to wprawdzie wartości 

zmienne, w różnych epokach przysługują one różnym zawodom, można jednakże wyróżnić 

pewne zawody, które stale szczycą się posiadaniem takich wartości, lub zawody, które 

posiadają je w określonym czasie”123. To takich zawodów przede wszystkim dotyczy etyka 

zawodowa. 

Określenie katalogu w/w zawodów nie jest sprawą oczywistą. W literaturze 

proponowane są w związku z tym rozmaite kryteria ich wyodrębniania. Choćby według 

propozycji J. Koralewicz-Zębik za określeniem i sformalizowaniem zasad etyki zawodowej 

 
117 Zob. I. Bogucka, Etyka zawodowa…, jw., s. 91.  
118 Zob. J. Koralewicz-Zębik, Socjologiczne aspekty…, jw., s. 159. 
119 Zob. M. Michalik, Społeczne przesłanki…, jw., s. 25-30. 
120 Zob. J. Kraszewski, Zachować prestiż…, jw., s. 202; W. Wołoszyn-Spirka, E. Krause, Wybrane zagadnienia 

etyki doradcy zawodowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012, s. 90. 
121 Zob. S. Łupiński, Rola etyki zawodowej w administracji publicznej, „Periodyk Naukowy Akademii 

Polonijnej” 2014, nr 3, s. 101. 
122 M. Michalik, Uwagi w sprawie kodeksów etyki zawodowej, „Etyka” 1966, nr 1, s. 175. 
123 Tamże. 
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w ramach danego zawodu przemawiają: 1) tradycja etyczna zawodu; 2) istotne wartości 

związane z wykonywaniem zawodu; 3) wysoki stopień autonomii osób wykonujących 

zawód; 4) posiadanie przymiotu zawodu zaufania publicznego; 5) duże znaczenie społeczne 

wykonywania zawodu; 6) szczególne wartości, z których ochroną wiąże się wykonywanie 

zawodu; 7) wpływ na tempo rozwoju społeczeństwa124.  

Dostrzec przy tym należy, iż nie każda grupa zawodowa może być zdolna do 

samoorganizacji, samoregulacji, a następnie egzekwowania ustalonych zasad etycznych. 

Według wspomnianej już wyżej J. Koralewicz-Zębik pozytywnie wpływają na to: 1) 

okrzepłość; tradycja; wyraźne wykształtowanie i wyodrębnienie spośród innych zawodów; 

jasno określone funkcje i zakres czynności, jakie spełniać mają osoby wykonujące zawód; 

2) wytworzenie się środowiska zawodowego; istnienie licznych wzajemnych kontaktów 

między osobami wykonującymi zawód; istnienie wewnętrznej opinii środowiskowej, 

zdolnej do kontrolowania zachowań i czuwania nad spełnianiem postulowanych zaleceń; 3) 

wytworzenie się więzi zawodowej, która przejawiałaby się w poczuciu odpowiedzialności 

osób wykonujących zawód za jego pozycję, prestiż i ocenę w oczach społeczeństwa; 4) 

instytucjonalizacja zawodu, czyli wyłonienie pewnej organizacji zawodowej, która 

sprawowałaby nadrzędną funkcję kontrolną nad prawidłowym wykonywaniem zawodu, nad 

upowszechnianiem i internalizacją norm etyki zawodowej, a także ich określaniem, 

sankcjonowaniem i egzekwowaniem125. 

Na koniec wspomnieć należy, iż etyka zawodowa ugruntowała się w Polsce w drugiej 

połowie ubiegłego wieku, zyskując dużą popularność zwłaszcza u jego schyłku, czyli w 

okresie dynamicznych przemian politycznych, społecznych i gospodarczych, których 

konsekwencją były istotne przemiany na rynku pracy126. Wiązały się one m.in. z potrzebą 

określania standardów wykonywania zawodów w warunkach wolnego rynku. W tym 

obszarze etyka zawodowa stanowiła atrakcyjną propozycję. Nie jest wobec tego 

przypadkiem, iż w omawianym tu okresie powstało wiele regulacji etycznych127. Wiązały 

się z tym również ożywione dyskusje natury teoretycznej, w których pojawiały się m.in. 

 
124 Zob. J. Koralewicz-Zębik, Socjologiczne aspekty…, jw., s. 156-157.  
125 Tamże, s. 158. 
126 Zob. A. Krzętowska, A. Jagodziński, Rynek pracy w Polsce w okresie transformacji - szanse i zagrożenia, 

„Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne” 2016, t. 23, s. 9-18; I. Steinerowska-Streb, Rynek 

pracy w gospodarce transformującej się - przykład Polski, [w:] Gospodarka polska po 20 latach transformacji: 

osiągnięcia, problemy i wyzwania, red. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski, Instytut Wiedzy i Innowacji, 

Warszawa 2009, s. 75-86. 
127 Zob. K. Zacharzewski, Znaczenie kodeksów…, jw., s. 35. 
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głosy kwestionujące potrzebę tworzenia etycznych regulacji wykonywania zawodu128. 

Współcześnie utraciły one na dynamice, na co wpływ miał przede wszystkim fakt, iż 

kodeksy etyczne sprawdziły się w praktyce i obecnie stanowią one użyteczne instrumenty 

regulowania stosunków w ramach wielu zawodów. 

 

1.3. Pojęcie kodeksu etyki zawodowej 

 

W dotychczasowych rozważaniach posłużyłem się już terminami „kodeks etyczny” i 

„kodeks etyki zawodowej”, a także zasygnalizowałem, że określane w ten sposób zbiory 

norm etycznych utożsamiane są niekiedy z etyką zawodową. W praktyce kodeksy etyczne 

dążą do wyznaczania treści etyki danego zawodu129. Zawierają one w założeniu możliwie 

precyzyjne wskazania jak należy postępować w określonych – typowych i nietypowych – 

sytuacjach zawodowych130. 

Pojęcie „kodeks etyki zawodowej” definiuje się jako „sformalizowany, spisany, 

uporządkowany logicznie zespół zasad i norm, określających, jak z moralnego punktu 

widzenia powinni zachowywać się przedstawiciele danego zawodu”131. Przybiera on 

najczęściej postać zbioru zakazów i nakazów o różnym stopniu szczegółowości132. Stanowi 

on, jak zauważa M. Adamkiewicz, normatywny wyraz misji danego zawodu, którego 

konkretny zestaw reguł i wartości dotyczy133.  

Od tak pojętych kodeksów etyki zawodowej, które będą przedmiotem dalszych 

rozważań134, należy odróżnić zbiory etyczne odnoszące się do zasad postępowania 

rozmaitych podmiotów, które bywają określane mianem kodeksów etycznych lub występują 

 
128 Zob. I. Bogucka, Etyka zawodowa…, jw., s. 92-109; P. Kaczmarek, Kodeksy etyki zawodowej: w 

poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i 

perspektywy 3, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, LexisNexis Polska, Warszawa 2013, s. 13-26; A. Klimczuk, 

Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etycznych: przegląd stanowisk etycznych, „Problemy 

Profesjologii” 2013, nr 2, s. 69-82; M. Pieniążek, Etyka sytuacyjna…, jw., s. 41-52; P. Skuczyński, Etyka 

adwokatów i radców prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 77-100; M. Środa, Argumenty 

za i przeciw etyce zawodowej, „Etyka” 1994, nr 27, s. 167-169. 
129 Por. P. Skuczyński, Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r., Zakład Graficzny UW, 

Warszawa 2010, s. 12. 
130 Zob. M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako…, jw. s. 64. 
131 A. Breczko, A. Miruć, O potrzebie…, jw., LEX. Por. I. Lazari-Pawłowska, Etyka zawodowa, „Etyka” 1969, 

nr 4, s. 58. 
132 Tamże.  
133 Zob. M. Adamkiewicz, Rola kodeksów w kształtowaniu deontologii zawodowej, [w:] Etos pracy i 

deontologia zawodowa, red. M. Kasperski, T. Szczurek, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2011, s. 

147. 
134 W dalszych rozważaniach terminy: „kodeks”, „kodeks etyczny” czy „kodeks etyki zawodowej”, jak sądzę 

bez szkody dla ich przejrzystości, będą stosowane zamiennie. 
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pod innymi, podobnymi nazwami135. Są one przyjmowane m.in. przez organizacje 

międzynarodowe, gospodarcze, branżowe i przedsiębiorstwa136. Ich cele i funkcje są 

zbliżone do tych, jakie pełnią kodeksy etyki zawodowej. Mają one za zadanie regulować 

postępowanie osób i zbiorowości, do których są skierowane, przyczyniając się do promocji 

pożądanych w danym środowisku postaw i wartości137. Nie będą ich jednak dotyczyły dalsze 

rozważania. 

Kodeksy etyczne ze względu na swoją konstrukcję i podstawowe funkcje bywają 

podobne do aktów prawnych138. Zawarte w nich normy zaliczane są jednak najczęściej (o 

czym będzie jeszcze mowa w dalszej części pracy) do odrębnego od prawa systemu 

normatywnego – systemu etycznego139. 

Przyjmuje się, że kodeksy etyki zawodowej powstają przede wszystkim w wyniku 

przekładania norm etyki ogólnej na normy szczegółowe, dostosowane do potrzeb danej 

grupy zawodowej. Następuje to – jak pisze J. Woleński – w wyniku: 1) zmiany hierarchii 

norm etyki ogólnej; 2) modyfikacji lub konkretyzacji ich treści; 3) formułowania nowych, 

nieznanych etyce ogólnej norm; 4) określenia zasad preferencji norm w sytuacjach 

konfliktowych; 5) wskazania uprawnień osób wykonujących zawód140.  

Zakres regulacji kodeksów etyki zawodowej wyznaczają najczęściej powinności 

dotyczące trzech płaszczyzn postępowania czy też trzech rodzajów stosunków, w jakie 

wchodzą osoby wykonujące określony zawód. Po pierwsze, jest to płaszczyzna relacji 

wewnętrznych w ramach danej grupy zawodowej. Po drugie, jest to płaszczyzna właściwego 

postępowania zawodowego, związana z wykonywaniem typowych czynności zawodowych 

i relacjami, które z nich wynikają (np. z klientami, współpracownikami). Po trzecie, jest to 

płaszczyzna relacji zewnętrznych, która dotyczy stosunku osób wykonujących zawód do 

ogółu społeczeństwa141. 

 
135 Np. zasad etyki zawodowej; kodeksów obyczajowych; zasad etyki; kodeksów dobrej praktyki lub dobrych 

praktyk; kart etycznych; dobrych obyczajów; kodeksów etyczno-zawodowych; zasad wykonywania zawodu. 

Por. G. Sołtysiak, Kodeksy etyczne w Polsce, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2006. 
136 Zob. W. Gasparski, Kodeksy etyczne: ich struktura i treść, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2002, 

nr 1, s. 227-239.  
137 Zob. G. Polok, Kodeksy etyczne jako jedno z narzędzi regulacji zachowań podmiotów rynkowych, „Studia 

Ekonomiczne” 2005, nr 35, s. 131-148. Por. E. Jędrych, M. Sidor-Rządkowska, Kodeksy etyczne instrumentem 

good government w organizacjach, „ZNUV” 2017, nr 4, s. 71-88. 
138 Zob. interesujące rozważania w tym zakresie poczynione przez L. Kołakowskiego: L. Kołakowski, Etyka 

bez kodeksu, [w:] Kultura i fetysze, L. Kołakowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 153. 
139 Na temat różnic pomiędzy normami prawnymi a normami etycznymi zob. T. Chauvin, T. Stawecki, P. 

Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, jw., s. 37-38. Por. M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, 

PWN, Warszawa 1970. 
140 Zob. J. Woleński, Przeciw etyce zawodowej, „Etyka” 1994, nr 27, s. 184. Por. E. Klimowicz, Etyka 

zawodowa, jw., s. 82. 
141 Zob. M. Michalik, Uwagi w sprawie…, jw., s. 182-184. 
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Wyznaczonemu w w/w sposób zakresowi odpowiadają wskazane przez R. 

Sarkowicza i J. Stelmacha trzy rodzaje norm, które występują w kodeksach etycznych. Po 

pierwsze, są to normy techniczne, dotyczące różnego rodzaju technicznych czy też 

wykonawczych aspektów wykonywania zawodu. Po drugie, są to normy określające 

stosunek grupy zawodowej do społeczeństwa, w tym odbiorców jej usług, czyli klientów. 

Po trzecie, są to normy wewnątrzkorporacyjne, określające wzajemne stosunki pomiędzy 

członkami grupy zawodowej142. 

Wynika z tego, iż normy zawarte w kodeksach etyki zawodowej mają zróżnicowany 

charakter. Ponadto, że odnoszą się one do różnego rodzaju stosunków, w które wchodzą 

osoby wykonujące dany zawód, istnieją pomiędzy nimi dalsze istotne różnice. Po pierwsze, 

wskazuje się, iż można je podzielić na normy ogólne (o charakterze zasad etycznych) oraz 

normy szczegółowe, które konkretyzując te pierwsze wyznaczają właściwą treść etyki 

danego zawodu143. Po drugie, można w ich obrębie wyróżnić – obok typowych norm 

etycznych – tzw. normy postępowania zawodowego (reguły wykonywania zawodu; normy 

techniczne)144. Są to normy niebędące de facto normami etycznymi, gdyż są one 

indyferentne z punktu widzenia moralności145. 

Współcześnie, na co zwraca się uwagę w literaturze, następuje zwrot w kierunku 

nadawania regulacjom etycznym bardziej proceduralnego charakteru146. Towarzyszy temu 

zjawisko ograniczania stosowania terminologii etycznej, z pojęciem „etyka zawodowa” na 

czele, która jest zastępowana określeniami nawiązującymi do dominujących w kodeksach 

etycznych reguł prakseologicznych, takimi jak: „zasady wykonywania zawodu”, „zasady 

postępowania zawodowego” czy też „zasady odpowiedzialności”147.  

Aby kodeksy etyczne mogły realizować swoje funkcje, powinny spełniać określone 

wymagania. B. Golka i B. Michalski określili dziewięć takich warunków. Po pierwsze, 

 
142 Zob. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, 

s. 206.  
143 Zob. I. Bogucka, Etyka zawodowa…, jw., s. 109. Por. I. Lazari-Pawłowska, Problemy etyki sytuacyjnej, 

[w:] Etyka. Pisma wybrane, red. P.J. Smoczyński, Ossolineum, Wrocław 1992, s. 48-58. 
144 Por. J. Koralewicz-Zębik, Socjologiczne aspekty…, s. 155-156. 
145 Zob. K. Zacharzewski, Wpływ kodeksów deontologicznych na powstawanie, treść i wykonywanie 

zobowiązań umownych, [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań, red. E. Gniewek, K. Górska, P. 

Machnikowski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 491-492. 
146 Zob. T. Stawecki, Od perfekcjonizmu moralnego do ścisłych reguł odpowiedzialności zawodowej: droga 

ku globalnej etyce prawniczej?, [w:] Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, red. H. Izdebski, P. 

Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 131. 
147 Zob. I. Bogucka, Kodeksy etyki zawodowej, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 

194-195; R. Sarkowicz, Amerykańska etyka…, jw., s. 26-28. Por. I. Bogucka, Minimalistyczne i 

maksymalistyczne cele edukacji etycznej prawników, [w:] Edukacja etyczna prawników – cele i metody. 

Materiały z konferencji 8 czerwca 2009 r., red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Instytut Etyki Prawniczej, 

Warszawa 2010, s. 42-43. 
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powinności etyczne w nich zawarte nie mogą pozostawać w sprzeczności lub modyfikować 

obowiązujących przepisów prawnych. Po drugie, obowiązki etyczne nie mogą być określone 

na niższym poziomie niż obowiązki wynikające z przepisów prawnych. Po trzecie, ochrona 

praw osobistych, którą zapewniają, nie może stać na niższym poziomie od ochrony 

przewidzianej w przepisach prawnych. Po czwarte, normy etyki zawodowej nie mogą stać 

w sprzeczności z powszechnymi standardami moralnymi. Po piąte, etyka zawodowa może 

wprowadzać nowe i nieznane w prawie obowiązki, a także doprecyzowywać obowiązujące 

przepisy prawne. Po szóste, etyka zawodowa może wypełniać obszary, które nie zostały 

uregulowane prawnie (wypełniać luki prawne). Po siódme, etyka zawodowa może 

rozstrzygać kolizje wynikające z przepisów prawa lub odpowiadać na nowe zjawiska, 

jeszcze nieuregulowane w przepisach. Po ósme, etyka zawodowa może rozszerzać 

wykładnię obowiązującego prawa lub dookreślać przepisy prawne. Po dziewiąte, etyka 

zawodowa może ustalać normy w zakresie ochrony dobrego imienia przedstawicieli danego 

zawodu148.  

Warto również zaprezentować pogląd R.T. De George’a, który sformułował w tym 

zakresie trzy wymagania. Po pierwsze, zadaniem kodeksów etyki zawodowej jest 

normować, a nie opisywać wartości i ideały, które prezentuje określona korporacja 

zawodowa. Po drugie, powinny w sposób priorytetowy traktować i zabezpieczać interes 

publiczny, a nie interes korporacyjny. Po trzecie, powinny być rzeczowe i uczciwe, a także 

nie powinny powielać norm powszechnie obowiązujących w społeczeństwie149.  

M. Michalik zwrócił z kolei uwagę, że warunkiem sformułowania „sensownego” 

zbioru reguł zawodowych jest szeroki i aktywny udział w jego opracowaniu przedstawicieli 

danego zawodu150. Z tak postawionym warunkiem należy się w pełni zgodzić. 

Interesujące zagadnienie stanowi podnoszona w piśmiennictwie kwestia 

uniwersalności zawartych w kodeksach etycznych zasad, w tym ich „odporności” na 

zmieniającą się rzeczywistość151. Wiąże się z tym problematyka dopuszczalności ich 

aktualizacji. W tym zakresie, jak zauważył P. Skuczyński, wyróżnić można trzy stanowiska. 

Pierwsze, zwane pryncypialnym, zakłada, że kodeksy etyczne zawierają zaczerpnięte z etyki 

ogólnej uniwersalne zasady etyczne, a te nie mogą podlegać zmianom, a ewentualnie 

 
148 Za: M. Adamkiewicz, Rola kodeksów…, jw., s. 151. 
149 Zob. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, jw., s. 206-208. 
150 Zob. M. Michalik, Uwagi w sprawie…, jw., s. 179-180. 
151 Zob. w tym zakresie interesujące rozważania J. Giezka i P. Kardasa na temat ponadczasowości zasad etyki 

adwokackiej i potrzeby ich uwspółcześniania: J. Giezek, P. Kardas, Podstawowe zagadnienia etyki 

adwokackiej, Arche, Sopot 2021, s. 119-130. 
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różnym interpretacjom i to w ograniczonym zakresie. Drugie, określane technicznym, 

zakłada możliwość dokonywania w nich korekt, w zależności od bieżących potrzeb i zmian, 

jakim podlega zawód i okoliczności jego wykonywania. Pomiędzy tymi dwoma 

propozycjami istnieje przestrzeń dla stanowiska umiarkowanego, które głosi, że w 

kodeksach etycznych występują różnego rodzaju normy – zarówno takie, które są 

deklaracjami różnych generalnych dla danego zawodów celów i wartości oraz takie, które 

zawierają bardziej szczegółowe, a nawet techniczne obowiązki zawodowe, służące realizacji 

podstawowych wartości zawodu. W świetle tego umiarkowanego poglądu pierwszy rodzaj 

norm powinien mieć charakter względnie trwały, ich zmiana prowadziłaby do 

przewartościowania pozycji danego zawodu w społeczeństwie. Nic nie stoi jednak na 

przeszkodzie bieżącej aktualizacji drugiego rodzaju norm – najczęściej nazywanych 

normami technicznymi, które powinny odpowiadać zmieniającym się okolicznościom i 

potrzebom wykonywania zawodu152. Z tym ostatnim poglądem niewątpliwie należy się 

zgodzić.  

Pomimo tego, iż kodeksy etyczne zasadniczo wyznaczają treść etyki poszczególnych 

zawodów to błędem byłoby redukowanie ich etyki wyłącznie do zawartych w nich norm153. 

Źródła wielu zasad etycznych adresowanych do przedstawicieli poszczególnych grup 

zawodowych znajdują się poza kodeksami etyki zawodowej, czemu dają wyraz niekiedy 

same te kodeksy w swej treści, a także praktyka ich stosowania. W przypadku zawodu 

adwokata informuje o tym Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks 

Etyki Adwokackiej), zgodnie z którym w przypadkach w nim nieujętych adwokat powinien 

kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach władz samorządu adwokackiego, w 

orzecznictwie dyscyplinarnym oraz w normach zwyczajowych przyjętych przez środowisko 

adwokackie. Dostrzec należy, że zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej członków 

korporacji adwokackiej wskazują jako podstawę tej odpowiedzialności postępowanie 

sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu, a nie postępowanie sprzeczne z 

postanowieniami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki 

Adwokackiej)154. Oznacza to, że adwokat podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej nie 

tylko w sytuacji naruszenia normy etycznej zawartej w Zbiorze, lecz również w przypadku 

zachowań, które nie zostały w nim opisane jako naganne, ale zostaną za takie uznane jako 

 
152 Zob. P. Skuczyński, Najnowsze zmiany w etyce adwokatów – analiza krytyczna, „Monitor Prawniczy” 2012, 

nr 8, s. 397-398. 
153 Zob. P. Skuczyński, Status etyki prawniczej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010, s. 42-

43. 
154 Zob. I. Bogucka, Etyka zawodowa…, jw., s. 109. 



33 

 

godzące w zasady przyjęte przez środowisko adwokackie. Słusznie zauważa I. Lazari-

Pawłowska, iż żaden kodeks etyczny nie jest systemem zupełnym, co w konsekwencji 

pozostawia miejsce na indywidualne wybory155. Należy się zgodzić z poglądem, iż 

postępowanie osoby wykonującej zawód objęty etyką zawodową „wymaga gotowości do 

podjęcia samodzielnej refleksji etycznej oraz podejmowania decyzji i dokonywania 

wyborów wedle swojej najlepszej woli i wiedzy, a ostatecznie także – na własną 

odpowiedzialność, z której nie zwalnia podporządkowanie jakimkolwiek kodeksom”156.  

Nie umniejsza to roli kodeksów etyki zawodowej. Ich znaczenie wyraża się w 

podstawowych funkcjach, jakie spełniają one w praktyce wykonywania zawodu. Przede 

wszystkim wskazują one na szczególnie istotne wartości, których poszanowanie stanowi 

minimum oczekiwań wobec osoby wykonującej zawód157. Ponadto stanowią one podstawę 

rozumienia i stosowania przepisów odnoszących się do wykonywania zawodu. W końcu 

dostarczają one kryteriów pozwalających na dokonywanie oceny postępowania osób 

wykonujących zawód przez ich środowisko zawodowe oraz społeczeństwo158. 

 

1.4. Pojęcie etyki prawniczej 

 

Etyka prawnicza stanowi w najbardziej ogólnym znaczeniu etykę zawodową osób 

wykonujących zawody prawnicze. W tym ujęciu odwołuje się przede wszystkim do 

zespołów norm etycznych właściwych tym zawodom (kodeksów etycznych zawodów 

prawniczych). W ten sposób rozumiana stanowi jednak tylko jedno z ujęć znacznie 

szerszego zakresowo pojęcia „etyka prawnicza”159. Współcześnie stosowane jest ono 

ponadto w nauce, na oznaczenie odrębnej dyscypliny naukowej obejmującej refleksje 

etyczną związaną z normami i wartościami dotyczącymi zawodów prawniczych (nauka o 

powinnościach etycznych prawników), oraz w dydaktyce, w odniesieniu do przedmiotu 

kształcenia prawników, zarówno na etapie edukacji akademickiej, jak i przygotowania 

 
155 Zob. I. Lazari-Pawłowska, Etyka zawodowa…, jw., s. 179.  
156 T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia zawodowa, [w:] Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady 

jego wykonywania, red. A. Bereza, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 

Warszawa 2015, s. 272. 
157 Zob. Z. Rzepa, Kilka uwag o etyce zawodowej prokuratorów, „Prokurator” 2000, nr 2, s. 58.  
158 Zob. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, jw., s. 208.  
159 Pojęciem „etyka prawnicza” (legal ethics) posłużył się jako pierwszy H. Drinker w tytule wydanego w 1953 

r. podręcznika etyki prawniczej. Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 44. Por. H. Drinker, Legal Ethics, 

Columbia University Press, New York 1953. 
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zawodowego160. Regulacje etyczne pojawiły się historycznie jako pierwsze i dały podstawę 

dla rozwoju w dalszej kolejności edukacji etycznej oraz badań naukowych161. 

Niejednoznaczność terminu „etyka prawnicza” powoduje poważne problemy 

praktyczne w dyskursie nad zagadnieniami, które obejmuje162. Dla usystematyzowania 

dalszych rozważań, mając na względzie wspólną genezę zjawisk składających się na etykę 

prawniczą w każdym z zasygnalizowanych znaczeń, a w konsekwencji liczne zachodzące 

pomiędzy nimi zależności, konieczne wydaje się ich poprzedzenie uwagami o charakterze 

porządkującym i terminologicznym. 

Punktem wyjścia dla rozwijania zagadnień etyki prawniczej powinno być ustalenie 

znaczenia terminu „prawnik”. W Polsce nie posiada on definicji legalnej. W znaczeniu 

potocznym, jak i w hasłach słownikowych, określa się w ten sposób osobę posiadającą 

wykształcenie prawnicze (absolwenta studiów prawniczych), specjalistę w dziedzinie 

prawa163. Pojęcie to odnosi się zatem do dość szerokiego grona osób, do którego zaliczyć 

można m.in.: osoby wykonujące zawody prawnicze lub czynności typowe dla zawodów 

prawniczych (np. sędziów, referendarzy sądowych, asystentów sędziego, prokuratorów, 

adwokatów, radców prawnych, notariuszy, komorników sądowych164), prawników 

będących wykładowcami akademickimi, doradców prawnych oraz innych absolwentów 

studiów w kierunkach prawniczych, nawet jeżeli wykonują zawodowo czynności 

niezwiązane lub jedynie luźno związane ze swoim wykształceniem165.  

Wskazane wyżej ujęcie jest charakterystyczne dla systemu prawa kontynentalnego, 

w którym dla określenia kogoś „prawnikiem” istotne znaczenie odgrywa ukończenie 

prawniczych studiów kierunkowych. W kulturze anglosaskiej termin „prawnik” (lawyer) 

odnoszony jest tradycyjnie wyłącznie (i tylko częściowo) do pierwszej z w/w grup osób, 

które poza wykształceniem prawniczym, wykonują czynności zawodowe w ramach jednego 

 
160 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 44. Por. P. Skuczyński, Etyka prawnicza, [w:] P. Skuczyński, 

S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 109; P. Skuczyński, Metoda i przedmiot etyki prawniczej, [w:] Etyka 

zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, Wydawnictwo Prawnicze 

LexisNexis, Warszawa 2006, s. 56-57; R. Tokarczyk, Przedmiot etyki prawniczej, [w:] Państwo, prawo, myśl 

prawnicza: prace dedykowane Grzegorzowi Leopoldowi Seidlerowi w dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, red. 

A. Korobowicz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 285. 
161 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 44. 
162 Zob. P. Skuczyński, Wieloznaczność w teorii etyki prawniczej, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka 

prawnicza. Stanowiska i perspektywy, jw., s. 103. 
163 Zob. https://sjp.pwn.pl/doroszewski/prawnik;5481233.html (dostęp: 02.02.2020). 
164 Por. https://e-justice.europa.eu/content_legal_professions-29-pl-pl.do?member=1 (dostęp: 02.02.2020). 
165 T. Cyrol wskazał, że pojęcie „prawnik” bywa używane najczęściej w trzech znaczeniach, tj. w odniesieniu 

do: 1) absolwenta studiów prawniczych; 2) osoby wykonującej zawód prawniczy; 3) zawodowego 

pełnomocnika. Zob. T. Cyrol. Techniki wywierania wpływu w pracy adwokata i radcy prawnego, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis. 
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z zawodów prawniczych, czyli sprawują wymiar sprawiedliwości (sędzia) lub prowadzą 

działalność związaną z bezpośrednią pracą z klientem w ramach wolnego zawodu 

prawniczego (np. adwokata, doradcy, które to zawody zalicza się do jeszcze węższej grupy 

tzw. legal professions)166. Posługując się wskazanym tu kryterium, terminu prawnik 

należałoby używać w Polsce przede wszystkim w stosunku do sędziów (referendarzy, 

asystentów sędziów), prokuratorów (asesorów prokuratury), adwokatów, radców prawnych 

i notariuszy, czyli przedstawicieli profesji zaliczanych przez R. Tokarczyka do tzw. 

klasycznych zawodów prawniczych167. 

Przechodząc do bardziej szczegółowego wyjaśnienia poszczególnych znaczeń 

terminu „etyka prawnicza”, wskazać należy, iż w pierwszym z wyróżnionych na wstępie 

sposobów rozumienia tego pojęcia, jak wspomniano, odwołuje się ono do norm i zasad 

regulujących wykonywanie zawodów prawniczych. Wobec występowania prawników w 

różnorodnych rolach zawodowych (np. sędziego, adwokata, nauczyciela akademickiego), w 

literaturze zaproponowano odróżnienie dwóch pojęć: „etyka zawodu prawnika” – 

obejmującego powinności etyczne prawników występujących we wszystkich prawniczych 

rolach zawodowych oraz „etyka zawodów prawniczych” – obejmującego powinności 

etyczne prawników wykonujących zawody prawnicze, których cechą charakterystyczną jest 

tworzenie szczegółowych regulacji etycznych168. Etyka zawodów prawniczych obejmuje 

zatem m.in. etykę: sędziowską, adwokacką, radcowską, prokuratorską, notarialną oraz 

komorniczą169. 

W nauce pojęcia „etyka prawnicza” używa się najczęściej w znaczeniu bardziej 

ogólnym, obejmującym refleksję nad moralnością osób wykonujących zawody prawnicze. 

W tym ujęciu, zgodnie z propozycją P. Skuczyńskiego, jest ona „dziedziną wiedzy dotyczącą 

deontologicznych, społecznych i moralnych aspektów wykonywania zawodów 

prawniczych, której zadaniem jest krytyczne i refleksyjne badanie zarówno treści, jak i 

powiązań między nimi przy pomocy metodologii o interdyscyplinarnym charakterze 

sięgającym do metod właściwych dogmatykom prawniczym, naukom społecznym oraz 

filozofii moralności i filozofii prawa”170. Jak dodaje, może być ona rozumiana albo jako 

 
166 Zob. R. Sarkowicz, Amerykańska etyka…, jw., s. 20; P. Skuczyński, Metoda i przedmiot…, jw., s. 57; R. 

Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 22-23. Por. W.W. Boulton, Adwokatura w Anglii i Walii. Historia, 

organizacja i zasady kierunkowe, „Palestra” 1958, nr 12, s. 21-46.  
167 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 26.  
168 Zob. H. Izdebski, P. Skuczyński, Słowo wstępne, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka zawodów 

prawniczych…, jw., s. 9-10. 
169 Zob. P. Skuczyński, Metoda i przedmiot…, jw., s. 57. 
170 P. Skuczyński, Projekt Kodeksu…, jw., s. 9. 
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teoria etycznego wykonywania zawodów prawniczych, albo jako program naukowy badania 

norm dotyczących wykonywania tych zawodów171. Do głównych kierunków współczesnych 

badań w tym obszarze zalicza się: 1) etykę normatywną zawodów prawniczych; 2) teorię 

etyki prawniczej; 3) problematykę relacji zachodzących między etyką prawniczą a teorią i 

filozofią prawa172.  

Warto nadmienić, iż problematyka etyki prawniczej w omawianym tu znaczeniu jest 

żywo dyskutowana w Polsce173. O rozwoju etyki prawniczej jako dyscypliny naukowej 

świadczą przedstawione w literaturze kompleksowe jej ujęcia, tzw. teorie etyki prawniczej. 

W tym zakresie zostały zaprezentowane szerzej dwie propozycje: etyka sytuacyjna 

prawnika174 oraz wielopłaszczyznowa teoria etyki prawniczej175. Nawet ogólna ich 

charakterystyka przekraczałaby jednak założenia niniejszego opracowania176.  

W ostatnim z wyróżnionych na wstępie znaczeń etyka prawnicza odnosi się przede 

wszystkim do zagadnień związanych z edukacją etyczną prawników177. W tym sensie jest 

ona przedmiotem wykładów uniwersyteckich, a także szkoleń zawodowych 

organizowanych m.in. przez korporacje prawnicze, Krajową Szkołę Sądownictwa i 

Prokuratury oraz przygotowania specjalistycznego urzędników administracji publicznej (np. 

w ramach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej).  

Odnosząc się do genezy etyki prawniczej, należy wskazać, iż z wykonywaniem 

zawodów prawniczych od początku wiązano nie tylko potrzebę posiadania specjalistycznej 

wiedzy i umiejętności zawodowych, ale również szczególne obowiązki etyczne178. Tego 

rodzaju zawody traktowane były (i są nadal) jako rodzaj służby drugiemu człowiekowi, 

który znajduje się w potrzebie z uwagi na zagrożenie fundamentalnych dóbr i wartości, które 

 
171 Tamże. Zob. również interesujące uwagi P. Skuczyńskiego na temat zakresu przedmiotowego etyki 

prawniczej: P. Skuczyński, Główne kierunki rozwoju etyki prawniczej w Polsce, [w:] 10 lat Studenckiego 

Stowarzyszenia Etyki Prawniczej, red. I. Małobęcka, Instytut Etyki Prawniczej, Warszawa 2011, s. 23-24; 

tenże, Etyka prawnicza, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 110-111. 
172 Zob. P. Skuczyński, Główne kierunki rozwoju…, jw., s. 21-36. 
173 Zob. tamże; S. Sykuna, Etyka prawnicza i kodeksy etyki zawodowej, [w:] S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. 

Zagadnienia…, jw., Legalis. 
174 Zob. M. Pieniążek, Teoria etyki sytuacyjnej prawnika, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon 

etyki…, jw., s. 400-406. Por. tenże, Etyka sytuacyjna…, jw. 
175 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s.138-226; tenże, Teoria wielopłaszczyznowa etyki prawniczej, [w:] 

P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 407-411. 
176 Zob. w tym zakresie: A. Podolska, Teorie etyki prawniczej - etyka sytuacyjna i etyka wielopłaszczyznowa, 

[w:] S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. Zagadnienia…, jw., Legalis. 
177 Zob. A. Korzeniewska-Lasota, Nauczanie etyki prawniczej na studiach prawniczych, „Studia Ełckie” 2015, 

nr 4, s. 369-378. Zob. również: E. Łojko, Etyka akademicka a etyka prawnicza, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński 

(red.) Etyka zawodów prawniczych…, jw., s. 243-256. 
178 O początkach etyki prawniczej zob. szerzej: P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 19-22. 



37 

 

go dotyczą179. Oczekiwania społeczne w tym zakresie zdeterminowały proces kształtowania 

się specyficznych zasad wykonywania zawodów prawniczych. Zostały one wyartykułowane 

m.in. w:  

1) regulacjach sądowych (np. regulaminach sądowych);  

2) regulacjach ustawowych; 

3) regulacjach korporacyjnych; 

4) rotach ślubowań i przysiąg zawodowych; 

5) wypowiedziach formułowanych na gruncie filozofii prawa180. 

Historycznie, standardy wykonywania zawodów prawniczych w poszczególnych 

państwach nie były jednolite i różniły się w zależności od kultury prawnej, na gruncie której 

były ustanawiane. Z tego punktu widzenia można mówić o trzech tradycjach, które 

ukształtowały się w tym obszarze: 1) etyce adwokatury francuskiej; 2) etyce prawników 

amerykańskich; 3) etyce prawników niemieckich181.  

W tradycji etycznej francuskiej adwokatury, która jest najstarszą z w/w182, 

zasadniczą rolę odgrywają wolność i niezależność wykonywania zawodu adwokata, które 

są chronione przez niezależną od władzy publicznej korporację adwokacką. Przymiot 

niezależności odróżnia zawód adwokata od innych zawodów prawniczych183. Dotyczy on 

trzech aspektów: niezależności od władz publicznych, niezależności od klientów oraz 

niezależności od innych adwokatów. Prawidłowe z punktu widzenia etyki wykonywanie 

zawodu adwokata gwarantują tzw. cnoty zawodowe. Do najważniejszych z nich należą: 

godność, sumienność, uczciwość, honor, lojalność, delikatność, powściągliwość, 

uprzejmość, bezinteresowność i takt184. 

Druga z w/w tradycji: amerykańska, ukształtowana została przede wszystkim 

poprzez swoisty charakter miejscowych procedur sądowych, których cechę 

 
179 Zob. R. Sobański, Zawód prawnika…, jw., s. 15; J. Zajadło, Czy Cyceron był prawnikiem?, „Palestra” 2018, 

nr 11, s. 32-38. Interesujące są również rozważania w tym zakresie P. Kaczmarka: P. Kaczmarek, Społeczna 

rola prawników: odpowiedzialność, podmiotowość, zaufanie, „Filozofia Publiczna i Edukacja 

Demokratyczna” 2016, nr 1, s. 63-86. 
180 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 22-25. 
181 Zob. P. Skuczyński, Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne zawody prawnicze, [w:] Etyka – deontologia 

– prawo, red. P. Steczkowski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008, s. 356-366; tenże, Tradycje etyki 

prawniczej, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 412. 
182 Początki tradycji francuskiej sięgają XVII w. W dalszej kolejności ukształtowała się tradycja amerykańska 

(koniec XIX w.) i tradycja niemiecka (początki XX w.). Zob. P. Skuczyński, Tradycje etyki prawniczej, [w:] 

P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 412-413. 
183 Zob. P. Szwedo, Adwokatura francuska w dobie przemian, „Problemy Współczesnego Prawa 

Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2013, nr 11, s. 55-60. 
184 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 25-29; tenże, Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne…, jw., s. 

357-360. 
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charakterystyczną stanowią wysokie wymagania co do zaangażowania prawników w 

ramach kontradyktoryjnych procesów oraz daleko posunięta możliwość ingerencji sędziów 

w nadzór nad prawidłowością wykonywania przez nich zawodu. Kluczową zasadą 

amerykańskiej etyki prawniczej jest zasada lojalności wobec klienta. Ta i inne zasady 

etyczne znalazły swoje odzwierciedlenie w kodyfikacjach etyki prawniczej, których istotną 

cechę charakterystyczną stanowi precyzja oraz proceduralny charakter185. Z tego tytułu 

określa się je raczej mianem „zasad odpowiedzialności zawodowej” lub „zasad 

postępowania zawodowego”, niż kodeksów etycznych. Regulują one zasady postępowania 

prawników wykonujących różne zawody prawnicze – m.in. adwokatów, sędziów, 

prokuratorów, doradców prawnych, a także firm prawniczych. Należy również zwrócić 

uwagę, że uchwalane przez korporacje kodeksy etyczne, po ich przyjęciu przez władze 

stanowe, zyskują status obowiązującego prawa186. 

Ostatnia z wymienionych tradycji: niemiecka, ukształtowana została z jednej strony 

poprzez swoiste rozumienie zadań oraz roli prawników w stosunku do państwa i 

społeczeństwa, z drugiej zaś radykalne przewartościowania, które dokonywały się w 

niemieckim systemie prawnym na skutek niekiedy drastycznych przemian politycznych. 

Podstawowym wymaganiem stawianym wobec profesjonalnych prawników w Niemczech 

jest poprawne wypełnianie ich roli zawodowej. Jest ona wyznaczana przez system prawny, 

który, np. gdy mowa o adwokatach, sytuuje ich wśród organów wymiaru sprawiedliwości. 

Kształtowaniu się etyki prawniczej nie sprzyja prymat prawa stanowionego, które reguluje 

zasady wykonywania zawodów prawniczych, względem regulacji etycznych, których status 

jest niejednoznaczny187. 

Współczesna etyka zawodów prawniczych stanowi konglomerat zasad i wartości, 

które pochodzą ze wszystkich w/w tradycji. Ich poszczególne elementy wpłynęły również 

na polską etykę zawodów prawniczych, jak choćby na etykę adwokacką, która w okresie 

kształtowania się w Polsce czerpała wzorce m.in. ze znakomitych tekstów adwokatów z 

Europy Zachodniej (F. Payen; E. Benedikt), a obecnie pozostaje pod dużym wpływem etyki 

amerykańskich lawyers. 

 
185 Zob. szerzej na ten temat: W.B. Jones, Canons of Professional Ethics, Their Genesis and History, „Notre 

Dame Law Review” 1932, nr 7, s. 483-498; tenże, First Legal Code of Ethics Adopted in The United States, 

„American Bar Association Journal” 1922, nr 8, s. 111-113. 
186 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 29-33; tenże, Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne…, jw., s. 

361-364. 
187 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 33-37; tenże, Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne…, jw., s. 

364-368. 
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Gdy mowa o historycznej ewolucji zasad etyki prawniczej, to należy zauważyć, że 

nie ominęły ich procesy charakterystyczne dla nowoczesnych społeczeństw i przemian 

współczesnego świata, które dotyczą wielu obszarów życia społecznego, w tym tak istotnej 

dziedziny życia publicznego i organizacji państwa, jaką jest wymiar sprawiedliwości. 

Należy zwrócić uwagę zwłaszcza na trzy z nich, które szczególnie wpłynęły na współczesne 

rozumienie etyki zawodów prawniczych: 1) jurydyzację; 2) profesjonalizację; 3) 

globalizację188.  

Pierwszy z w/w procesów ma dwa aspekty. Po pierwsze, polega na 

zapoczątkowanym w XIX w. przez prawników amerykańskich procesie formalizacji zasad 

etyki prawniczej w postaci zbiorów tych zasad (kodyfikacja189). Po drugie, polega na 

stopniowym nadawaniu zbiorom tych zasad coraz bardziej wiążącego charakteru, a także 

ukierunkowaniu ich na określanie i egzekwowanie obowiązków zawodowych 

(legalizacja190). W konsekwencji tego procesu w niektórych systemach prawnych kodeksy 

etyczne zyskały status obowiązującego prawa191. 

W Polsce tzw. jurydyzacja etyki, polegająca przede wszystkim na dążeniu do 

nadawania korporacyjnym kodeksom etycznym charakteru szczegółowych instrukcji 

wykonywania zawodu, jest z różnych względów krytykowana. Faktem jest, że obowiązujące 

regulacje w tym zakresie zawierają postanowienia o niejednoznacznym statusie 

normatywnym. Obok norm etycznych określających powinności zawodowe występują w 

nich liczne, bardzo szczegółowe niekiedy przepisy organizacyjno-techniczne, które nie 

posiadają moralnych źródeł192. Z tego względu podnosi się, iż kodeksy te częściowo utraciły 

swój etyczny charakter. T. Cyrol zaproponował w związku z tym ich uzupełnienie o 

odwołania do ogólnych zasad etyki. Autor ten zauważa, że w obowiązujących adwokatów i 

radców prawnych regulacjach istnieje nie tylko zbyt mała liczba nawiązań do powszechnie 

obowiązujących zasad etycznych, ale także, że znajdują się w nich normy, które są z nimi 

(przynajmniej z pozoru) sprzeczne, jak również i takie, które są wobec nich neutralne (np. 

regulują kwestie, dla których ciężko znaleźć odpowiednik w powszechnie obowiązujących 

normach), co budzi pewne wątpliwości. Zdaniem Cyrola jest to jednak w pewien sposób 

 
188 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 18; tenże, Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne…, jw., s. 368; 

tenże, Wieloznaczność…, jw., s. 106. 
189 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 37-43. 
190 Tamże, s. 43-52. Zob. również: P. Skuczyński, Wieloznaczność w teorii…, jw., s. 107; T. Stawecki, Od 

perfekcjonizmu moralnego…, jw., s. 131. 
191 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 45-46. 
192 Zob. J. Winczorek, Czy istnieje etyka prawnicza? Kilka uwag ze stanowiska socjologicznej teorii norm, [w:] 

Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, red. H. Izdebski, P. Skuczyński, LexisNexis, Warszawa 2011, 

s. 35. 
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uzasadnione charakterem tych zawodów. Odwołanie się w treści korporacyjnych regulacji 

etycznych do ogólnych zasad etyki mogłoby w ocenie tego autora sprawić, że kodeksy 

etyczne lepiej odpowiadałyby swojej specyfice193. 

Z kolei zdaniem M. Pieniążka zjurydyzowanie etyki zawodowej w postaci kodeksów 

o – jak to ujął – quasi-prawnej charakterystyce prowadzi do regresu etycznego, gdyż 

ogranicza możliwość podejmowania przez prawników własnych decyzji w określonych 

sytuacjach zawodowych. Normy o wysokim stopniu szczegółowości wykluczają, jak 

wskazuje ten autor, samodzielną refleksję etyczną, wobec czego powinny być one raczej 

elementem regulaminów wykonywania zawodu niż kodeksów etycznych. Pieniążek 

postuluje przy tym, aby kodeksy etyczne przybierały postać przewodników, które będą 

pomocne w dokonywaniu osobistych wyborów w sytuacjach rozmaitych konfliktów 

etyczno-zawodowych194.  

W tym duchu, w ramach prac nad nowelizacją Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), niedawno pojawiła się propozycja (wraz 

z projektem konkretnych rozwiązań w tym zakresie przyjętym przez NRA w 2021 r.195) 

uporządkowania materii w nim zamieszczonej poprzez ograniczenie regulacji do, jak to 

ujęto, zasadniczych kwestii, wyznaczających rudymenty etyczne zawodu. W świetle 

założenia adwokacki kodeks etyki zawodowej stanowiłby rodzaj drogowskazu etycznego, 

zaś reguły techniczne, służące realizacji poszczególnych wartości w nim wyrażonych, 

znalazłyby miejsce w regulaminie wykonywania zawodu. Taki sposób regulacji, zdaniem 

głównych propagatorów tej koncepcji – J. Giezka i P. Kardasa, pozwoliłby nadać 

adwokackiemu kodeksowi etycznemu ponadczasowy i uniwersalny charakter, a także 

zapewniłby jego praktyczną użyteczność196. Propozycja ta nie spotkała się jednak z 

uznaniem obradującego w 2021 r. KZA, wobec czego stanowi ona obecnie jedynie postulat.  

Drugi ze wspomnianych wyżej procesów zachodzących w obrębie etyki zawodów 

prawniczych to profesjonalizacja. Wiąże się on z postępującym „uzawodowieniem” 

zawodów prawniczych, a także postrzeganiem profesjonalizmu jako wzorca 

 
193 Zob. T. Cyrol, Techniki wywierania wpływu w pracy adwokata i radcy prawnego, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2016, s. 55-61. 
194 Zob. M. Pieniążek, Zagadnienie kodyfikacji etyki lekarskiej wobec doświadczeń etyki prawniczej i etyki 

biznesu, „Państwo i Społeczeństwo” 2008, nr 3, s. 152-154. 
195 Uchwała Nr 110/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie projektu Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 
196 Zob. J. Giezek, P. Kardas, Podstawowe zagadnienia…, jw., s. 116-118; 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1476021,jacek-giezek-o-etyce-zawodowej-adowkatow.html (dostęp: 

25.09.2021). 
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charakterystycznego dla prawników (jako profesjonalistów)197. Podnosi się, że związek 

terminu „etyka prawnicza” z pojęciem „profesjonalizm” może być ujmowany w dwojaki 

sposób. Po pierwsze, można uznać, że w pojęciu profesjonalizm zawiera się pojęcie etyki 

prawniczej, gdyż nie sposób mówić o profesjonalnym prawniku, który postępuje wbrew 

zasadom etyki. Po drugie, można przyjąć, że jest odwrotnie, tj. profesjonalizm jest częścią 

etyki prawniczej, gdyż jedynie profesjonalny prawnik, może być uznany za prawnika 

etycznego198. 

Zjawisko profesjonalizacji można także rozpatrywać w związku z omówionym już 

wcześniej procesem jurydyzacji, którego jednym z aspektów jest tendencja do regulowania 

za pomocą przepisów coraz to nowych obszarów życia społecznego199. Wskazuje się, iż 

tworzenie nadmiernej liczby aktów prawnych (tzw. inflacja prawa) pogłębia wśród ludzi 

poczucie niedostępności prawa, które wynika z niemożliwości jego poznania i 

zrozumienia200. Z tego względu społeczeństwo powierza poszczególne obszary życia 

społecznego profesjonalistom i przerzuca na nich odpowiedzialność za ich organizację. W 

tak zbudowanym systemie eksperckim szczególnie istotna rola przypada przedstawicielom 

zawodów prawniczych, których zadaniem jest łagodzenie skutków chaosu prawnego 

poprzez zapewnianie bezpieczeństwa prawnego obywatelom201.  

Trzecim procesem, który zachodzi w obrębie etyki zawodów prawniczych jest 

globalizacja, która wiąże się w szczególności z dwoma zjawiskami. Po pierwsze, z 

działalnością międzynarodowych firm prawniczych świadczących usługi na globalnym 

rynku. Wypracowują one własne, wewnętrzne, ponadnarodowe regulacje wykonywania 

zawodu202. Określone w nich standardy postępowania oddziałują na działalność prawników 

zatrudnionych w tych firmach w różnych państwach i kulturach prawnych. Ponadto należy 

zwrócić uwagę na prawników wykonujących praktykę transgraniczną i korzystających w 

związku z tym z regulacji etycznych wypracowanych przez międzynarodowe zrzeszenia 

 
197 Por. R. Posner, The Problematics of Moral and Legal Theory, Belknap Press, London 1999, s. 187-189; J. 

Hołówka, Dylematy moralne w zawodach prawniczych, [w:] E. Łojko (red.) Etyka prawnika. Etyka 

nauczyciela…, jw., 31-32. 
198 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 52; tenże, Wieloznaczność…, jw., s. 107-108. 
199 Zob. J. Kochanowski, Jurydyzacja życia, „Palestra” 2002, nr 7-8, s. 95-99. 
200 Tamże, s. 97. 
201 Zob. P. Kaczmarek, Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej, LexisNexis, Warszawa 2014, s. 

33-48. Por. A. Chodorowska, X. Dyduch, P. Kapusta, A. Lisicka, M. Masior, A. Pawełko, Analiza prawno-

porównawcza ustroju korporacyjnego wolnych zawodów prawniczych oraz rynku usług prawniczych w 

wybranych państwach, w kontekście regulacji i rynku w Polsce z uwzględnieniem dostępności obywateli do 

tych usług, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, s. 4. 
202 Zob. D. Sypniewski, Umiędzynarodowienie zawodów prawniczych w Stanach Zjednoczonych i Unii 

Europejskiej w kontekście zasad deontologicznych wykonywania zawodu, „Rocznik Samorządowy” 2016, t. 5, 

s. 218. 
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prawnicze, np. CCBE, IBA, UIA. Ich treść wpływa na unifikację standardów wykonywania 

zawodu w poszczególnych państwach203. Dostrzec także należy, iż intensyfikacja na rynku 

globalnych usług prawniczych dała impuls do instytucjonalizacji międzynarodowych sieci 

prawniczych (tzw. best friends network), które zapewniają możliwość kooperacji 

kancelariom prawnym w celu zwiększania ich konkurencyjności, wzajemnej wymiany 

doświadczeń, a także odpowiadania na wyzwania globalnego rynku. Drugie, ze 

wspomnianych wcześniej zjawisk związanych z globalizacją, ma podłoże bardziej 

filozoficzne i – jak tłumaczy P. Skuczyński – obejmuje refleksję dotyczącą podstaw 

myślenia prawniczego w globalnej rzeczywistości. Opiera się ona na wzajemnym zaufaniu 

pomiędzy prawnikami, które wynika ze zgody co do podstawowych, wspólnie 

wyznawanych wartości204. 

 

1.5. Pojęcie etyki adwokackiej 

 

1.5.1. Ogólna charakterystyka zawodu adwokata 

 

Prawną definicję zawodu adwokata zawiera art. 4 ustawy Prawo o adwokaturze. Zgodnie z 

jego treścią profesja ta polega na świadczeniu pomocy prawnej, w szczególności na 

udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów 

aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Pomoc prawna świadczona 

jest osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym oraz jednostkom organizacyjnym 

(organom państwowym, samorządowym, osobom prawnym, organizacjom społecznym lub 

politycznym oraz innym podmiotom nieposiadającym osobowości prawnej)205.  

Katalog czynności zawodowych adwokatów ma charakter otwarty. W konsekwencji 

podejmują oni wiele niewymienionych bezpośrednio w ustawie czynności, zarówno z 

zakresu pomocy prawnej, jak i szeroko pojętych usług prawniczych206.  

Wskazuje się, że współcześnie z praktyką adwokacką można powiązać aktywności z 

zakresu m.in.: 

 
203 Zob. P. Skuczyński, Wieloznaczność w teorii…, jw., s. 108-109.  
204 Tamże, s. 109. 
205 Por. https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-

specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow//-/klasyfikacja_zawodow/zawod/261101 (dostęp: 30.01.2021). 
206 Na konieczność odróżnienia tych pojęć zwraca się uwagę w literaturze. Zob. S. Sykuna, Świadczenie usług 

prawnych, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 389-391. Na temat pojęcia usług 

prawnych w kontekście wykonywania zawodu adwokata zob. M. Gnusowski, Konkurencyjność kancelarii 

prawnych. Jak zdobyć i utrzymać przewagę?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 21-60. 
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1) reprezentacji, czyli wykonywania zastępstwa procesowego przed sądami i urzędami; 

2) doradztwa prawnego, czyli udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania 

opinii prawnych i opracowywania projektów aktów prawnych; 

3) negocjacji, czyli zastępstwa w pertraktacjach dotyczących umów lub ugód w 

związku z toczącym się lub mającym się toczyć postępowaniem; 

4) arbitrażu i mediacji, czyli rozstrzygania sporów w drodze sądownictwa polubownego 

lub pomocy stronom w rozstrzygnięciu sporu207. 

Ustawa Prawo o adwokaturze posługuje się określeniem „adwokatura”, nie 

definiując jednak jego znaczenia. Określa za to krąg podmiotów stanowiących adwokaturę, 

do którego zalicza ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, zadania adwokatury, a także 

sposób jej organizacji, wskazując, że działa ona na zasadach samorządu zawodowego. 

Prowadzi to do wniosku, że pod pojęciem adwokatura w świetle wskazanej tu ustawy należy 

rozumieć nie tylko ogół osób tworzących adwokaturę, ale również korporację zawodową 

tych osób (samorząd zawodowy)208.  

Adwokatem jest osoba wpisana na listę adwokatów. Wpis dokonywany jest na 

podstawie uchwały ORA, na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzja ORA o wpisie 

kandydata na listę adwokatów jest uzależniona od spełnienia określonych przepisami ustawy 

przesłanek. Może być na nią wpisana osoba, która: jest nieskazitelnego charakteru i swym 

dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, 

korzysta w pełni z praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, 

ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra 

lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła aplikację 

adwokacką i złożyła egzamin adwokacki.  

Należy wskazać, iż ustawa Prawa o adwokaturze przewiduje w art. 66 alternatywne 

w stosunku do w/w ścieżki uzyskania prawa do wykonywania zawodu adwokata. Określa w 

tym zakresie dwie możliwości: 1) wpisania kandydata do adwokatury na listę adwokatów 

bez odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego; 2) przystąpienia 

przez kandydata do adwokatury do egzaminu adwokackiego bez odbycia aplikacji 

adwokackiej. Zostały one przewidziane dla osób, które ze względu na uzyskany poziom 

 
207 Zob. P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., s. 69. Czynności zawodowe adwokatów można rozpatrywać 

również w ramach szerszej kategorii czynności zawodowych prawników, w obrębie której wyróżnia się 

czynności w trzech obszarach: wymiaru sprawiedliwości, ochrony prawnej i pomocy prawnej, określane 

łącznie mianem ochrony prawnej sensu largo. Zob. P. Skuczyński, Czynności zawodowe prawników, [w:] P. 

Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 56-59. 
208 Zob. J. Trela, Art. 1, jw., s. 16. 
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wykształcenia lub zdobyte doświadczenie zawodowe uznaje się za posiadające odpowiednie 

kwalifikacje do wykonywania zawodu adwokata. Z tego tytułu, w pierwszym z w/w 

przypadków, przyznaje im się prawo do złożenia wniosku o wpis na listę adwokatów bez 

konieczności potwierdzania wiedzy i umiejętności zawodowych podczas egzaminu 

adwokackiego, a w drugim z w/w przypadków przyznaje się im prawo przystąpienia do 

egzaminu adwokackiego bez konieczności odbycia przygotowania do wykonywania zawodu 

w ramach aplikacji adwokackiej209.  

Adwokaci wykonują zawód w ramach kancelarii adwokackich, w zespołach 

adwokackich oraz w określonych w ustawie spółkach (cywilnej lub jawnej; partnerskiej; 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej). 

Nadzór nad działalnością zawodową adwokatów sprawują organy samorządu 

adwokackiego. Z kolei nadzór nad działalnością tego samorządu, w zakresie i formach 

określonych ustawą, sprawuje Minister Sprawiedliwości.  

Aplikantem adwokackim, zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze, jest osoba, która: 

jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, korzysta w pełni z praw publicznych oraz 

ma pełną zdolność do czynności prawnych, a także ukończyła wyższe magisterskie studia 

prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia prawnicze uznane w 

Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu wstępnego 

przeprowadzonego przez komisję egzaminacyjną do spraw aplikacji adwokackiej przy 

Ministrze Sprawiedliwości. Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie 

uchwały ORA. 

Adwokaci i aplikanci adwokaccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za 

postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za 

naruszenie swych obowiązków zawodowych, a adwokaci ponadto za niespełnienie 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. 

Zadania adwokatury zostały określone w art. 1 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, 

który stanowi, że została ona powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w 

ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zgodnie 

 
209 Zob. P. Bała, Pozaaplikacyjne tryby dostępu do zawodu adwokata, [w:] Egzamin powinien mieć sens i być 

sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i 

innych prawników, red. J. Mazurkiewicz, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 13-27. 
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z uwagami poczynionymi co do zakresu znaczeniowego tego pojęcia, są one zadaniami 

wszystkich adwokatów i aplikantów adwokackich, a także samorządu zawodowego.  

Świadczenie pomocy prawnej jest niewątpliwie podstawowym zadaniem 

adwokatów. Wskazuje się, że samo pojęcie „pomocy prawnej”, w przeciwieństwie do często 

stosowanego z nim zamiennie, lecz charakterystycznego bardziej dla obrotu gospodarczego, 

terminu „świadczenie usług prawnych”, ma silne konotacje etyczne i wiąże się z 

odpowiedzialnością w tym zakresie210. Gwarancję jakości świadczonej przez adwokata 

pomocy prawnej stanowią nie tylko w/w wysokie bariery dostępu do zawodu, ale również 

specyficzne zasady jego wykonywania, które zostały określone przez normy prawne oraz 

normy etyczne przyjęte przez adwokaturę, z których naruszeniem wiąże się 

odpowiedzialność dyscyplinarna211.  

Wyznaczone w w/w sposób zadanie adwokatury nawiązuje do etymologii słowa 

„adwokat”, gdyż łacińskie advocatus wywodzi się od czasownika advocare, tj. 

„przywoływać”, „prosić o radę”, „prosić o pomoc”, stąd też zawód wykonywany przez 

osoby udzielające pomocy prawnej nazywano od samego początku advocatio212.  

Do zadań adwokatury należy również współdziałanie w ochronie praw i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Słusznie wskazuje M. Gawryluk, 

iż katalogu praw i wolności, o którym mowa w ustawie Prawo o adwokaturze, nie należy 

ograniczać wyłącznie do kategorii praw i wolności obywatelskich, ale obejmować nim 

również te przysługujące człowiekowi, mając na względzie regulację konstytucyjną213. 

Wykonywanie zadania polegającego na współdziałaniu w kształtowaniu i stosowaniu prawa 

polega z kolei na wpływaniu przez adwokaturę na stan obowiązującego prawa oraz 

podejmowanie działań na rzecz zapewnienia poprawy standardów jego stosowania214.  

 

1.5.2. Etyka i godność zawodu adwokata 

 

Z wykonywaniem zawodu adwokata wiąże się szczególna rola, polegająca na czymś więcej 

niż tylko zgodnym z przepisami i techniką zawodową świadczeniu usług prawnych. 

Adwokat bowiem, z jednej strony realizuje interes prywatny swojego klienta, z drugiej zaś 

 
210 Zob. S. Sykuna, Świadczenie usług…, jw., s. 390. 
211 Zob. S. Sykuna, Pomoc prawna, [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 283-285. 
212 Zob. P. K. Sowiński, Rzymskie korzenie rzetelności adwokackiej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Seria prawnicza” 2018, nr 101, s. 143. 
213 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2012, LEX. 
214 Tamże. 
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interes publiczny215. Powinien on z tego względu dbać o to, aby w praktyce zawodowej nie 

nadużyć zaufania klienta, a realizując interes klienta, nie nadużyć zaufania społeczeństwa. 

Stanowi to poważne wyzwanie, gdyż wykonywanie zawodu adwokata obfituje w rozmaite 

dylematy moralne. E. Waśkowski prawie 100 lat temu stwierdził już, że „żaden zawód nie 

wystawi uprawiających go osób na tyle pokus co zawód adwokacki. Przede wszystkim 

adwokat, ze względu na sam charakter swej działalności, obraca się w sferze obfitującej w 

skały podwodne, całkiem nieznane przedstawicielom innych wolnych zawodów. Jako 

obrońca interesów procesujących się, znajduje w odmęcie walki prawa z bezprawiem, 

dozwolonego z zakazanym, cnoty z występkiem. Bierze on przy tym czynny udział w tej 

walce, przyczyniając się swą wiedzą i wymową do zwycięstwa jednej lub drugiej strony, i 

w każdej chwili może się stać sojusznikiem bezprawia, współsprawcą występku, 

ukrywaczem zbrodni, wrogiem sprawiedliwości”216. Z tego tytułu etyka adwokacka, jako 

podstawowy mechanizm kształtowania pożądanych postaw oraz eliminowania postaw 

nieetycznych, stanowi tradycyjnie jeden z najważniejszych obszarów teoretycznej refleksji 

nad rolą i pozycją ustrojową adwokatury. Bez niej, jak słusznie zauważa Z. Krzemiński, nie 

można dobrze wykonywać zawodu adwokata, a „nawet najlepszy prawnik okaże się złym 

adwokatem, jeżeli nie będzie miał odpowiedniego przygotowania etycznego”217.  

Etyka adwokacka, jak już stwierdzono, jest etyką zawodową osób tworzących 

adwokaturę – adwokatów (wykonujących zawód i niewykonujących zawodu218) i 

aplikantów adwokackich. Można zatem bardziej precyzyjnie powiedzieć, że etyka 

adwokacka jest etyką zawodową adwokatury. Wskazuje ona jak powinni zachowywać się 

członkowie korporacji adwokackiej.  

Etykę adwokacką uznaje się za najstarszą i jedną z najbardziej szczegółowych etyk 

zawodów prawniczych219. Jak już wspomniano, działalność prawników, w tym adwokatów, 

 
215 Zob. S. Janczewski, Zadania i rola adwokatury, „Palestra” 1957, nr 1, s. 5-13. Por. A. Malicki, Publiczna 

funkcja adwokatury realizowana w jej wybranych uchwałach, „Palestra” 2013, nr 11-12, s. 32-39. 
216 E. Waśkowski, Zadanie adwokatury i Zasady etyki adwokackiej, Drukarnia Rolnicza, Warszawa 1934, s. 

13. 
217 Z. Krzemiński, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, Zakamycze, Warszawa 2006, s. 16. Por. 

tenże, Kodeks etyki adwokackiej, Wydawnictwo Kamino, Warszawa 1994, s. 4 i n. Zob. również interesujące 

uwagi S. Podemskiego: S. Podemski, Adwokat – pełnomocnik…, jw., s. 7, 43. 
218 Jak uzasadniała NRA w jednej z uchwał, podjętych w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów, 

„rozróżnienie adwokatów, na tych wykonujących zawód i nie wykonujących zawodu, ma jedynie charakter 

wewnątrzorganizacyjny i nie przesądza, co do istoty, o odmiennym statusie osoby figurującej na jednej lub 

drugiej liście i wpływa jedynie na zakres obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (art. 8a ust. 

2 u.p.o.a.), nie zaś na całokształt praw i obowiązków w strukturze samorządowej”. Zob. Wyrok WSA w 

Warszawie z dnia 6 lipca 2017 r., VI SA/Wa 773/17, LEX nr 2420899. 
219 Zob. R. Tokarczyk, Komparatystyka prawnicza, jw., s. 196. Zob. również: W. Sołdaczuk, Rola i znaczenie 

etyki zawodowej prawnika ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodu prokuratora, „Prokuratura i Prawo” 

2018, nr 10, s. 95. 
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od najdawniejszych czasów, z uwagi na jej istotne znaczenie społeczne, poddawana była 

pewnym formom reglamentacji i kontroli, w tym z punktu widzenia stawianych adwokatom 

wymogów etycznych. Służyły temu początkowo różnego rodzaju regulacje, które nie były 

jednak usystematyzowane na wzór dzisiejszych kodeksów etycznych, oraz wynikające z 

tradycji zwyczaje środowiska adwokackiego. Osoby wykonujące zawód adwokata były 

zatem obowiązane kierować się normami (regułami, wytycznymi itp.), które były 

rozproszone, a których istotnym spoiwem była utrwalona praktyka i przyjęte zwyczaje. 

Wiele z tych norm obowiązuje do dzisiaj. Współczesnej etyki adwokackiej nie sposób zatem 

rozważać w oderwaniu od jej historycznych uwarunkowań, w tym genezy i rozwoju 

instytucji zastępstwa procesowego. 

Adwokatura jako pierwsze prawnicze środowisko zawodowe w Polsce dokonała 

kodyfikacji zasad etyki zawodowej220. Miało to miejsce w dniach 6-7 maja 1961 r., kiedy to 

NRA podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu221. Nie oznacza to oczywiście, że przed tą datą adwokatów nie obowiązywały żadne 

standardy etyczne. Przeciwnie, tytułem przykładu Dekret Naczelnika Państwa z dnia 24 

grudnia 1918 r. w sprawie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego222 

przewidywał odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia przeciwko „honorowi i godności 

stanu adwokackiego”, rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 października 

1932 r. Prawo o ustroju adwokatury223 i ustawa z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju 

adwokatury224 za „uchybienie godności stanu”, a ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju 

adwokatury225 za postępowanie sprzeczne z „zasadami słuszności lub godności”226.  

Współcześnie etykę adwokacką niekiedy utożsamia się z normami zawartymi w 

Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) z 

1998 r., który był od tego czasu kilkukrotnie nowelizowany227. Należy jednak wyraźnie 

 
220 Zob. K. Korczyńska, R. Baszuk, Etyka adwokacka. Wybór orzeczeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego 

Adwokatury, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016, s. 8. 
221 Został on opublikowany w nr 5-6 „Palestry” z 1961 r. 
222 Dz. U. nr 22 poz. 75. 
223 Dz. U. nr 86 poz. 733. 
224 Dz. U. nr 33 poz. 289. 
225 Dz. U. nr 30 poz. 275. 
226 Tożsama regulacja została powtórzona przez ustawę o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r. (Dz.U. 

nr 57 poz. 309), a więc już po uchwaleniu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Podobnie 

obecnie obowiązująca ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, która przewiduje odpowiedzialność 

dyscyplinarną za „postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu”. 
227 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) uchwalony przez 

Naczelną Radę Adwokacką uchwałą nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r.; Obecnie obowiązuje ze 

zmianami wprowadzonymi: uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r., 

uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r., uchwałą nr 64/2016 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r. oraz uchwałą nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej 
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podkreślić, że jego zawartość nie wyczerpuje problematyki etycznej związanej z 

wykonywaniem zawodu adwokata. Uwzględnienia wymagają również regulacje 

międzynarodowe ustanawiane przez zrzeszenia prawnicze (CCBE, IBA, UIA), przepisy 

wewnątrzkorporacyjne (uchwały, regulaminy, stanowiska, itp.), orzecznictwo 

dyscyplinarne, zwyczaje oraz zasady wypracowane w doktrynie228. 

Tak jak wszystkie etyki zawodowe również etyka adwokacka ma swoje źródła w 

etyce ogólnej. Jak wskazuje Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks 

Etyki Adwokackiej), zasady etyki adwokackiej wynikają z norm etycznych 

przystosowanych do zawodu adwokata. Oznacza to, że stanowią one adaptację norm etyki 

ogólnej do specyficznych zadań adwokatury w państwie i społeczeństwie229. Etyka 

adwokacka – jak pisze Z. Czeszejko-Sochacki – „nie jest więc niczym innym jak 

przeniesieniem ogólnych zasad etycznych, zasad moralności […] na użytek tego zawodu. 

Nie jest to jednak mechaniczne przeniesienie, lecz wykorzystanie ogólnych zasad 

postępowania i współżycia, obowiązujących w naszym społeczeństwie, do rozwiązywania 

tych zawodowych problemów, jakie rodzą się – niemal codziennie – w toku naszej pracy. 

Nasza etyka wzbogaca więc etykę ogólną, konkretyzuje ją w praktycznym działaniu”230.  

Również zdaniem J. Naumanna etyka adwokacka jest w pełni spójna z normami etyki 

ogólnej, przez co – jak wskazuje – jej normy nie stanowią odstępstwa od uniwersalnych ocen 

rozróżniających dobro od zła i kształtowanych na tej podstawie nakazów postępowania231. 

Można zatem przyjąć, iż zachowanie adwokata ocenione jako niewłaściwe z 

perspektywy etyki ogólnej, powinno być tak samo ocenione na gruncie etyki adwokackiej. 

W konsekwencji, adwokat powinien uwzględniać w swoim codziennym funkcjonowaniu 

zawodowym zarówno zasady etyki adwokackiej, jak i ogólne zasady etyczne232.  

Na marginesie warto wspomnieć, że etyka adwokacka uważana jest za najbardziej 

wyspecjalizowany wyraz ogólnych zasad etyki prawniczej, co oznacza, że niemal wszystkie 

 
z dnia 21 września 2019 r. t.j. Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 

Adwokackiej). 
228 Zob. T. Cyrol, Czym jest etyka adwokacka i dlaczego warto jej przestrzegać?, „Internetowy Przegląd 

Prawniczy TBSP UJ” 2014, nr 1, s. 15. 
229 Zob. S. Janczewski, Godność zawodu, „Palestra” 1959, nr 6, s. 4; Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., 

s. 36. Por. T. Pietrzykowski, Podstawowe wartości zawodów prawniczych, [w:] G. Borkowski (red.), Etyka 

zawodów prawniczych…, jw., s. 47. 
230 Z. Czeszejko-Sochacki, Etyka adwokacka jako narzędzie kształtowania postaw adwokatów, „Palestra” 

1975, nr 5-6, s. 9. 
231 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2020, Legalis. 
232 Zob. orzeczenie WSD z dnia 30 stycznia 2010 r., WSD 121/09. 
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normy ogólnych zasad etyki prawniczej mają zastosowanie do etyki adwokackiej, ale tylko 

niektóre treści etyki adwokackiej mogą być odnoszone do ogólnych zasad etyki 

prawniczej233.  

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), 

podobnie jak większość współczesnych regulacji etycznych, składa się z norm o charakterze 

etycznym oraz norm prakseologicznych (norm technicznych; norm techniczno-

organizacyjnych). Wynika to z okoliczności, że na kształt etyki adwokackiej, jak wskazuje 

S. Janczewski, poza normami etyki ogólnej, wpływa wiele innych czynników, zwłaszcza 

szczególny z punktu widzenia zadań adwokatury stosunek adwokatów do sądu, klientów i 

środowiska zawodowego, który również wymaga uregulowania234. Z tego względu normy 

etyczne są uzupełniane przez normy o charakterze bardziej proceduralnym. Wspólnie 

określają one wzorzec postępowania adwokata w życiu zawodowym i prywatnym235.  

Etyka adwokacka ma swoisty, podwójny wymiar. Składają się na nią powinności o 

charakterze etycznym, a także obowiązek przestrzegania godności zawodu236. Zbiór Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) wskazuje, iż 

obowiązkiem adwokata jest przestrzegać norm etycznych oraz strzec godności zawodu 

adwokackiego. Prawo o adwokaturze przewiduje odpowiedzialność dyscyplinarną za 

postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu. Jak więc widać, naruszenie 

godności zawodu adwokata należy traktować na równi ze sprzeniewierzeniem się normom 

etyki adwokackiej.  

Nie jest łatwo określić, co oznacza termin „godność zawodu”. Samo słowo 

„godność” ma charakter wieloznaczny. Pochodzi ono od łacińskiego dignitas, co oznacza 

„godność”, „poważanie”, „szacunek”. Podkreśla się jego immanentny związek z osobą 

ludzką237. W najbardziej podstawowym znaczeniu przez godność człowieka należy 

rozumieć poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie238.  

 
233 Zob. A. Sikorski, Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokata za naruszenie zasad etyki 

adwokackiej w stosunku do klienta, „e.Palestra” 2016, nr 32, s. 243.  
234 Zob. S. Janczewski, Godność zawodu, jw., s. 5. 
235 WSD w orzeczeniu z dnia 17 lutego 1971 r. (WSD 12/71) wskazał, że „życie prywatne adwokata w takim 

tylko stopniu nie podlega ingerencji ze strony władz korporacyjnych, w jakim nie przekracza ono norm etyki 

ogólnoludzkiej i zawodowej, zasad honoru i uczciwości oraz ogólnie przyjętych norm postępowania. Każde 

naruszenie tych norm - choćby nie miało żadnego związku z obowiązkami zawodowymi adwokata - stanowi 

z jego strony uchybienie godności zawodu i może stanowić przedmiot postępowania dyscyplinarnego”. 
236 Zob. S. Janczewski, Godność zawodu, jw., s. 3; Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., s. 37. 
237 Zob. J. Oniszczuk, O znaczeniu i zmienności godności człowieka. Światowy katalog wolności i prawa 

człowieka jako kryterium godności, [w:] Człowiek – Prawo – Państwo. Księga Jubileuszowa dedykowana 

Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, red. W. Żyłko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, 

Warszawa 2017, s. 744-746. 
238 Zob. https://sjp.pwn.pl/szukaj/godnosc.html (dostęp: 16.03.2020). 
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M. Środa wyróżnia trzy postaci godności: godność osoby (człowieka, ludzką) – jako 

cechę przynależną każdemu człowiekowi z samego faktu, że jest człowiekiem, niezależną 

od zasług moralnych, pozycji, szacunku innych czy przywilejów i będącą racją dla praw 

człowieka; godność osobistą – związaną z pewnym standardem oceny, właściwym dla 

określonych kultur, środowisk czy społeczeństw, która jest niezależna od prywatnych opinii; 

poczucie godności – jako szacunek dla samego siebie i poczucie własnej wartości239.  

Należy zgodzić się z poglądem F. Rymarza, iż „urząd czy korporacja, nawet 

najbardziej zasługująca na uznanie, nie mogą same z siebie, ze swojej istoty czy z mocy 

swoich kompetencji, posiadać waloru »godności urzędu (zawodu)« w sensie takim, jaki 

przysługuje osobie ludzkiej”240. Jak słusznie stwierdza ten autor, wartość godności 

korporacja zawodowa otrzymuje „jedynie poprzez ludzi wykonujących dany zawód, a więc 

jest pochodna i wtórna w stosunku do pierwotnej godności człowieka”241. Adwokat, jak dalej 

wywodzi Rymarz, „może tę wrodzoną godność, przez pracę nad sobą, wzmocnić i 

udoskonalić. I odwrotnie, niegodne wykonywanie obowiązków korporacyjnych może 

naruszać godność osobową i osłabiać powagę całego stanu adwokackiego”242.  

Zdaniem S. Janczewskiego godność zawodu adwokata stanowi zagadnienie zarówno 

z obszaru etyki zawodowej, jak i postawy, którą powinien przyjmować każdy członek 

adwokatury. Wiąże się ona, w opinii tego autora, z godnością i honorem osobistym 

adwokata. Źródło wspomnianych związków stanowi według Janczewskiego to, co składa 

się na istotę wykonywania zawodu adwokata, tj. udział w prawidłowym sprawowaniu 

wymiaru sprawiedliwości w państwie, który wymaga podejmowania przez adwokatów 

szczególnego rodzaju czynności zawodowych243.  

Na istotną cechę terminu „godność zawodu” zwrócił uwagę WSD w orzeczeniu z 

dnia 21 maja 2001 r. (WSD 133/10), w którym stwierdził, że „godność zawodu adwokata 

wyraża się w tym, że adwokat nie tylko winien bezwzględnie sumiennie wykonywać 

obowiązki i stosować się do przepisów prawa, ale wręcz wymagać od siebie wyższych 

standardów kultury”244. 

 
239 Zob. M. Środa, Etyka dla nauczycieli, [w:] Czytanki o edukacji – etyka dla nauczycieli, red. D. Obidniak, 

T. Sobierajski, Związek Nauczycielstwa Polskiego, Warszawa 2015, s. 205-207. 
240 F. Rymarz, Idea powołania adwokackiego i misji adwokatury (Głos w dyskusji na 100-lecie samorządu 

adwokackiego), „Palestra” 2017, nr 12, s. 20. 
241 Tamże. 
242 Tamże. 
243 Zob. S. Janczewski, Godność zawodu, jw., s. 3-4. 
244 Orzeczenie WSD z dnia 21 maja 2001 r., WSD 133/10. 
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Jedną z lepszych charakterystyk terminu „godność zawodu” w doktrynie 

sformułował T. Scheffler. Zgodnie z nią oznacza on „przekonanie, że pewna określona 

działalność zarobkowa polegająca na świadczeniu pomocy prawnej na zasadach i w 

granicach ustalonych przez państwo oraz w ramach prawnie wyodrębnionej grupy cieszącej 

się zdaniem ustawodawcy walorem zaufania publicznego odgrywa z samej swej istoty tak 

kluczową rolę w stabilizowaniu porządku społecznego, że cieszy się w związku z tym 

szczególnym prestiżem i zaufaniem społecznym oraz oczekiwaniem społecznym 

zakładającym wysoki standard wykonywanych czynności zarobkowych zarówno w aspekcie 

prakseologicznym, jak i w zakresie relacji personalnych wobec klientów i innych 

podmiotów uczestniczących w tych czynnościach. To wyobrażenie społeczne o zawodzie 

generuje następnie oczekiwania i wyobrażenia ludzkie dotyczące poszczególnych osób 

wykonujących ów zawód, a także kształtuje wzorce i schematy zachowań zawodowych dla 

osób wykonujących tenże zawód”245.  

Na godność zawodu można niejako spoglądać z dwóch odmiennych perspektyw: 1) 

jako na świadomość wartości i szacunku, jaki żywiony jest dla zawodu przez osoby, które 

go wykonują oraz przez społeczeństwo; 2) jako na zespół cech, którym powinni 

charakteryzować się przedstawiciele zawodu, aby mógł on być uznawany za profesjonalny, 

rzetelny i budzący zaufanie społeczne, a w konsekwencji cieszył się szacunkiem 

społecznym246. 

Według J. Naumanna poczucie adwokackiej godności zawodowej współtworzą:  

1) przekonanie adwokata co do tego, że reprezentuje szczególne walory etyczne;  

2) świadomość pełnienia istotnej roli społecznej;  

3) przeświadczenie o posiadaniu wysokich kwalifikacji merytorycznych;  

4) gotowość wzięcia odpowiedzialności zawodowej za wszelkie skutki działań 

zawodowych oraz zachowania w życiu prywatnym i publicznym; 

5) świadomość bycia członkiem wspólnoty tworzącej zawód zaufania społecznego247. 

 
245 T. Scheffler, O godności zawodu radcy prawnego, „Radca Prawny” 2019, nr 181, s. 47. 
246 Zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 204. W podobny sposób M. Laskowski, który zwrócił uwagę na następujące 

aspekty godności zawodu: 1) poczucie godności osoby wykonującej zawód, która zasadnie oczekiwać może 

od innych szacunku ze względu na reprezentowane walory merytoryczne i moralne; 2) oczekiwania społeczne 

(co do postępowania osoby wykonującej zawód) zgodnego z funkcjonującym w społeczeństwie wzorcem 

godnego wykonywania zawodu; 3) wykonywanie zawodu zgodnie z wewnętrznymi regułami postępowania w 

obrębie konkretnej korporacji, a więc godnego wykonywania zawodu w relacjach z innymi przedstawicielami 

tego zawodu. Zob. M. Laskowski, Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX. 
247 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
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Nie jest łatwo określić katalogu zachowań stanowiących uchybienie godności 

zawodu. Zgodnie z treścią Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksem 

Etyki Adwokackiej) naruszeniem godności zawodu jest każde postępowanie adwokata, 

które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. W wyroku 

z dnia 8 października 2020 r. (II DSI 50/20) SN stwierdził, iż każdy przypadek 

niewłaściwego zachowania osoby wykonującej zawód wymagający zaufania publicznego 

należy rozpatrywać indywidualnie, biorąc pod uwagę towarzyszące mu okoliczności, a w 

szczególności oczekiwania społeczne wobec danej grupy zawodowej248. W praktyce, jak 

dodał SN, uchybienie godności zawodu może polegać na: 

1) popełnieniu czynu zabronionego przez ustawę pod groźbą kary; 

2) naruszeniu przepisów określających obowiązki zawodowe (przepisów prawa lub 

przepisów korporacyjnych); 

3) naruszeniu norm etycznych (etyki zawodowej lub etyki ogólnej); 

4) naruszeniu norm zwyczajowych funkcjonujących w danej grupie zawodowej;  

5) naruszeniu norm obyczajowych związanych z kulturą i dobrym wychowaniem249. 

Należy wskazać na bliskie związki zachodzące pomiędzy uchybieniem godności 

zawodu a postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej250. W literaturze 

podkreśla się, że zagadnienia etyki i godności zawodu należy traktować komplementarnie, 

z uwagi na fakt, że godność zawodu stanowi element etyki zawodowej, a postępowanie 

sprzeczne z godnością zawodu stanowi przewinienie przeciw etyce zawodowej251. Trafnie 

opisuje tę relację orzeczenie WSD z dnia 11 czerwca 2011 r. (WSD 142/10), w którym sąd 

ten stwierdził, iż godność zawodu należy rozumieć bardzo szeroko, a adwokat, który 

„popełnia czyn naruszający godność tego zawodu, obniża tym samym własną powagę i 

odwrotnie; adwokat, który postępowaniem swoim wykracza przeciwko regułom etyki i 

przyzwoitości, choćby jego czyn nie miał żadnego związku z wykonywaniem zawodu, 

obraża godność zawodu adwokackiego”252.  

Pomimo ścisłego związku zachodzącego między zasadami etyki adwokackiej a 

godnością zawodu, nie budzi wątpliwości, że adwokat może naruszyć godność zawodu, nie 

naruszając zarazem żadnego z przepisów kodeksu etyki adwokackiej. Wyraźnie wskazuje 

na to choćby WSD w orzeczeniu z dnia 25 stycznia 2020 r. (WSD 180/19), w którym 

 
248 Zob. wyrok SN z dnia 8 października 2020 r. II DSI 50/20, LEX nr 3277552. 
249 Tamże. 
250 Zob. R. Giętkowski, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, jw., s. 206. 
251 Zob. tamże; J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis; M. Laskowski, Uchybienie godności…, jw., LEX. 
252 Orzeczenie WSD z dnia 11 czerwca 2011 r., WSD 142/10. 
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stwierdza, iż: „Adwokat winien zatem w swoim postępowaniu uwzględniać, że choć może 

nim formalnie nie naruszać żadnej z zasad Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu, to może być ono oceniane przez adwokaturę lub kogokolwiek spoza adwokatury 

jako postępowanie naruszające godność zawodu”253.  

Związanie członków adwokatury z zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu 

następuje z chwilą złożenia ślubowania adwokackiego, będącego uroczystym i publicznym 

przyrzeczeniem należytego wykonywania zawodu254. Osoby wstępujące do palestry 

wypowiadają następujące słowa: „Ślubuję uroczyście w swej pracy adwokata przyczyniać 

się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku 

prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązki swe wypełniać gorliwie, sumiennie i 

zgodnie z przepisami prawa, zachować tajemnicę zawodową, a w postępowaniu swoim 

kierować się zasadami godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej”.  

Nie sposób nie zwrócić uwagi na etyczny wymiar roty ślubowania adwokackiego255. 

Podkreśla ona podstawowe cele adwokatury w państwie, którymi są ochrona praw i wolności 

obywatelskich oraz umacnianie porządku prawnego państwa. Ich realizacji służyć ma 

wykonywana przez adwokatów działalność zawodowa, która, jeżeli ma odpowiadać 

przedstawionemu w przysiędze ideałowi, wymaga od nich wypełniania obowiązków 

zawodowych w sposób gorliwy, sumienny i zgodny z przepisami prawa, dochowywania 

tajemnicy adwokackiej, a także kierowania się w swym postępowaniu zasadami godności, 

uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Wymienione wartości wyznaczają na 

poziomie ustawowym etyczny wzorzec postępowania osób wykonujących zawód adwokata, 

a także mogą być traktowane jako podstawa do określania bardziej szczegółowych 

etycznych powinności zawodowych przez korporację adwokacką.  

Odebranie ślubowania przez dziekana izby adwokackiej, zgodnie z ustawą Prawo o 

adwokaturze, stanowi przesłankę dopuszczenia do wykonywania zawodu adwokata, jak 

również rozpoczęcia aplikacji adwokackiej256. Oznacza to, że poza wymiarem 

symbolicznym, ślubowanie ma ściśle określony wymiar prawny. Ponadto niewątpliwie 

 
253 Orzeczenie WSD z dnia 25 stycznia 2020 r., WSD 180/19. 
254 Zob. G. Maroń, Instytucja ślubowania adwokackiego w polskim porządku prawnym, „Przegląd Prawa 

Publicznego” 2012, nr 2, s. 6. 
255 Zob. J. Trela, Art. 5, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 35. 
256 Obowiązek złożenia ślubowania odnosi się do adwokatów, jak i aplikantów adwokackich, zarówno 

podejmujących to zajęcie po raz pierwszy, jak i w przypadku skreślenia z listy i ubiegania się o ponowny wpis. 

Jak stwierdził w postanowieniu z dnia 10 listopada 2010 r. SA w Lublinie (II AKzw 959/10, LEX nr 628250): 

„osoba po egzaminie zawodowym i po wpisie na listę adwokatów, ale przed złożeniem ślubowania, o którym 

mowa w art. 5 ustawy, także nie może występować przed sądem, gdyż adwokat (tj. osoba wpisana na listę 

adwokatów) nie może przed ślubowaniem wykonywać czynności zawodowych”. 
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postępowanie w sposób sprzeczny z jego treścią stanowi przesłankę odpowiedzialności 

dyscyplinarnej adwokatów, jako postępowanie sprzeczne z prawem (naruszające art. 5 

ustawy Prawo o adwokaturze) oraz zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu (w 

zależności od charakteru czynu stanowiącego sprzeniewierzenie się ślubowaniu 

adwokackiemu, z uwagi na wyrażone w nim fundamentalne wartości, mógłby on 

potencjalnie stanowić naruszenie wielu norm zawartych w kodeksie etyki adwokackiej). 

Zdaniem J. Giezka i P. Kardasa etyka adwokacka jest przede wszystkim rozumiana 

jako podstawa etosu adwokata, wyznaczająca standardy i sposoby wykonywania zawodu 

adwokata257. Ich przestrzeganie, jak dodają, stanowi podstawowy warunek funkcjonowania 

demokracji konstytucyjnych opartych na zasadzie rządów prawa258. Wskazani tu autorzy 

określili następujące szczegółowe funkcje etyki adwokackiej: 

1) określa pozycję i społeczną rolę adwokata jako profesjonalisty, doradcy, 

wskazującego kierunek, treść i sposób postępowania osobie korzystającej z pomocy 

prawnej, zaangażowanego w proces odczytywania treści prawa i jego stosowania;  

2) pozwala na właściwe wyważenie roli adwokata jako rzecznika interesu swojego 

klienta, a zarazem rzecznika interesu publicznego; wskazana tu rola adwokata 

determinuje konieczność zachowania przez niego właściwych relacji z klientem, 

organami władzy publicznej oraz innymi prawnikami; 

3) określa standard kształtowania właściwych relacji pomiędzy adwokatem a jego 

klientem, zapewniając adwokatowi niezbędną swobodę i niezależność w 

podejmowanych czynnościach zawodowych, a zarazem pozwalając na ugruntowanie 

się niezbędnego zaufania pomiędzy nim a klientem; 

4) określa relacje adwokata z podmiotami zewnętrznymi, podkreślając zwłaszcza 

niezależność adwokata wobec podmiotów uczestniczących w procesie stosowania 

prawa; 

5) stanowi jedną z podstaw zaufania niezbędnego do pełnienia przypisywanych 

adwokatowi funkcji w ramach systemu prawa; 

6) wyznacza poziom kompetencji zawodowej, staranności, właściwych relacji z 

klientem, ochrony poufności i przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

7) konkretyzuje i dopełnia treść norm składających się na system prawny; 

 
257 Zob. J. Giezek, P. Kardas, Podstawowe zagadnienia…, jw., s. 23. 
258 Tamże. 
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8) określa relacje między adwokatami oraz innymi przedstawicielami wymiaru 

sprawiedliwości i ochrony prawnej, utrzymywania kontaktów zawodowych i 

prywatnych; 

9) określa zasady występowania adwokatów w przestrzeni publicznej, autoprezentacji, 

przedstawiania stanowisk, poglądów oraz twierdzeń dotyczących prawa, systemu 

wymiaru sprawiedliwości, zagadnień związanych z prowadzonymi sprawami, a 

także innych kwestii stanowiących przedmiot debaty publicznej lub społecznego 

zainteresowania; 

10) określa zasady reklamy adwokatów, wyznaczając granice informowania przez nich 

o prowadzonej działalności; 

11) określa zasady łączenia działalności adwokackiej z innymi aktywnościami 

zawodowymi i prywatnymi259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
259 Tamże, s. 28-31. 
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Rozdział 2 

Regulacja etyki adwokackiej w Polsce 

 

 

2.1. Geneza kodyfikacji etyki adwokackiej 

 

Tradycja wykonywania tzw. wolnych zawodów prawniczych, do których zalicza się zawód 

adwokata, sięga starożytności260. Dzieje adwokatury, rozumianej nie jako grupa zawodowa, 

a jako niezorganizowane środowisko osób wykonujących zadania z zakresu szeroko pojętej 

pomocy prawnej, ściśle związane są z historią państwa i prawa, zwłaszcza z rozwojem 

sądownictwa. Od najdawniejszych czasów przyjmowano bowiem, że człowiek ma prawo 

posłużyć się inną osobą w celu obrony swoich praw, w szczególności w związku z 

postępowaniem sądowym. Wskazuje się, że wielu z wybitnych ateńskich i rzymskich 

oratorów wykonywało czynności zbliżone do adwokatów. To wtedy powstawały słynne 

mowy, wygłaszane na okoliczność procesów, w których pełnili oni rolę podobną do 

obrońców. Ich wpływ na wymiar sprawiedliwości, jak zauważa E.W. Timberlake Jr., był 

zatem niewiele mniejszy niż współczesnych adwokatów261.  

Adwokatura dość wcześnie pojawiła się również w Polsce. Jej geneza została dobrze 

opisana w literaturze. Na gruncie badań historyczno-prawnych w ostatnich latach powstało 

wiele publikacji natury ogólnej na temat organizacji szeroko rozumianego wymiaru 

sprawiedliwości262. Wydane zostały również monografie i studia specjalistyczne ściśle 

odnoszące się do historii adwokatury polskiej263. Licznych materiałów we wskazanym tu 

 
260 Zob. J. Michalski, Geneza i wyodrębnienie wolnych zawodów prawniczych, „Zeszyt Studencki Kół 

Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2011, nr 1, s. 99; A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia 

Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2012, s. 28. 
261 Zob. E.W. Timberlake Jr., Origin and Development of Advocacy as a Profession, „Virginia Law Review” 

1922, Vol. 9, No. 1, s. 25. Por. J.A. Crook, Law and Life of Ancient Rome, Cornell University Press, Ithaca-

New York 1967; R.J. Bonner, Lawyers and Litigants in Ancient Athens: The Genesis of the Legal Profession, 

„L'erma” di Bretschneider, Roma 1970. 
262 Por. J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010; A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; 

A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2017; D. Makiłła, Historia prawa w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017; K. 

Sójka-Zielińska, Historia prawa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015; W. Uruszczak, Historia państwa i 

prawa polskiego. Tom I (966-1795), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.  
263 Por. A. Kisza, R. Łyczywek, Z. Krzemiński, Zarys historii adwokatury polskiej, Rada Adwokacka w 

Warszawie - Komisja Doskonalenia Zawodowego, Warszawa 1978; S. Janczewski, Dzieje adwokatury w 

dawnej Polsce, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1970 (wkładka do miesięcznika „Palestra” 1970, nr 12); 

K. Kopciuch, Adwokatura w Polsce (1982-2016). Studium historyczno-prawne (niepublikowana praca 

doktorska), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2017; T.J. Kotliński, A. Redzik, M. Zaborski, Historia ustroju 

Adwokatury Polskiej w źródłach, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2013; A. Redzik, Zarys historii 
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zakresie dostarcza posiadające bogatą tradycję czasopiśmiennictwo adwokackie264. Mając 

to na względzie, szczegółowa analiza całości zagadnień związanych z historią wykonywania 

zawodu adwokata nie tylko przekraczałaby założenia niniejszej dysertacji, ale również 

stanowiłaby ich zbędne powtórzenie. Przemawia to za ukierunkowaniem dalszych rozważań 

na etyczny wymiar wybranych regulacji związanych z wykonywaniem zawodu, dla których 

zagadnienia ogólne będą stanowiły wyłącznie niezbędne tło. 

Określenie szczegółowej daty powstania adwokatury w Polsce jest zadaniem 

niezwykle trudnym. Jej początki wiązać należy z instytucją zastępstwa procesowego, która 

kształtowała się w miarę rosnącej w społeczeństwie świadomości znaczenia sądowej 

pomocy prawnej. Wyłoniła się zatem niejako z potrzeby ochrony praw jednostki w procesie 

karnym oraz rozstrzygania sporów cywilnych, która z czasem przerodziła się w potrzebę 

zastępstwa sądowego, polegającego na możliwości przedstawiania własnej sprawy za 

pośrednictwem osoby lepiej do tego przygotowanej niż sam zainteresowany265. 

Według A. Kiszy początki adwokatury na ziemiach polskich należy wiązać z 

instytucją patronatu w sensie starorzymskim266. Pojawiła się ona – jak wywodzi – wraz z 

recepcją justyniańskich instytucji prawnych, na około 200 lat przed przyjęciem prawa 

zachodnioeuropejskiego. Została zaczerpnięta z Grecji, za pośrednictwem ludów 

słowiańskich, a zwłaszcza Państwa Wielkomorawskiego, skąd trafiła najwcześniej na Śląsk 

i do Państwa Wiślańskiego, a następnie przeniknęła na pozostałe terytoria Polski267. Nie 

wyklucza przy tym Kisza możliwości występowania na obszarach naszego kraju innych 

 
samorządu adwokackiego w Polsce, Naczelna Rada Adwokacka, wyd. II, Warszawa 2010; A. Redzik, T.J. 

Kotliński, Historia Adwokatury, jw. 
264 Na gruncie badań historycznych podejmowana jest również osobno problematyka historii 

czasopiśmiennictwa adwokackiego. Zob. P. Asłanowicz, Zarys historii czasopisma „Palestra”, „Palestra” 

1971, nr 9, s. 51-58; A. Redzik, 200 lat czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce. 100 lat tytułu „Palestra”, 

„Palestra” 2010, nr 11-12, s. 33-37. Por. P.Z. Pomianowski, Początki polskiego czasopiśmiennictwa 

prawniczego, Campidoglio, Warszawa 2015; S. Milewski, A. Redzik, Themis i Pheme. Czasopiśmiennictwo 

prawnicze w Polsce do 1939 r., Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011; S. Janczewski, Dzieje i charakter prasy 

adwokackiej w dwudziestoleciu międzywojennym, „Palestra” 1967, nr 3; S. Milewski, Początki 

czasopiśmiennictwa prawniczego w Polsce. „Państwo i Prawo” 1979, nr 12. 
265 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 3. 
266 Pod pojęciem patronatu rozumie się szeroko pojętą troskę o podopiecznych, grupę ludności danego 

terytorium lub grupę społeczną, np. chłopów. Należy je odróżnić od pojęcia zastępstwa procesowego. Jak 

wskazał H. Capitant, początkowo prawo rzymskie nie znało instytucji przedstawicielstwa rozumianego w ten 

sposób, że czynność prawna zawarta przez jedną osobę na rachunek drugiej wywołuje skutki natychmiast i 

bezpośrednio dla mocodawcy, tak jakby on sam jej dokonał. Nie dopuszczało, więc aby czynność prawna 

mogła wywoływać prawa i obowiązki u osób innych niż te, które brały w niej udział. Dopiero z czasem 

prawnicy rzymscy, zachowując zasadę nieistnienia przedstawicielstwa, celem zaspokojenia potrzeb obrotu 

prawnego, udoskonalili system przez szereg reform, które spowodowały uproszczenie powstania stosunku 

prawnego między osobą trzecią a osobą rzeczywiście zainteresowaną. Zob. H. Capitant, Wstęp do nauki prawa 

cywilnego, Księgarnia Powszechna, Warszawa-Kraków 1938, s. 391-392. 
267 Zob. A. Kisza, Historia adwokatury dolnośląskiej do 1945 r., „Palestra” 1967, nr 11, s. 66-68. 
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instytucji prawnych mogących mieć wpływ na kształtowanie się adwokatury, czerpanych 

np. prawa frankońskiego268.  

Dowodem na funkcjonowanie na ziemiach polskich już w XI w. instytucji 

stanowiącej pierwowzór współczesnej adwokatury, ma być wzmianka zawarta w Annales 

Jana Długosza pod rokiem 1016. Kronikarz, chwaląc reformy wymiaru sprawiedliwości 

dokonane przez Bolesława Chrobrego, wskazał, że „wszystkim wdowom, małoletnim, 

sierotom i ludziom wiejskim i ubogiego stanu wyznaczał obrońców, syndyków i 

oskarżycieli, płatnych ze Skarbu Państwa, surowo ich napominając i zalecając, aby z 

największą pilnością i skrupulatnością podejmowali się obrony i popierali sprawy wdów, 

sierot i ubogich”269. Twierdzi się, że wynika stąd, iż adwokatura istniała na ziemiach 

polskich na długo przed opisanymi w w/w kronice faktami, biorąc pod uwagę okoliczność, 

że władca najpewniej nie stworzył jej jako nowej instytucji prawnej, lecz jedynie 

uregulował, co mając na względzie czas konieczny dla jej recepcji i ukształtowania się jej w 

prawie zwyczajowym, potwierdzać ma jej występowanie przed 1016 r.270. 

Właściwy czasom chrobrowskim jest również termin „adwokat”, który pojawił się 

po raz pierwszy w „Kronice Polskiej” Galla Anonima. Kronikarz użył go w opisie obrony 

interesów Kościoła katolickiego podjętej przez króla występującego przed sądem w roli 

patrona i adwokata (sicut patronus et advocatus271). Nie ma jednak zgody co do dokładnego 

znaczenia, w jakim termin ten został użyty272. 

Niezależnie od podnoszonych w literaturze wątpliwości co do charakteru 

działalności wskazanych w powyższych źródłach obrońców273, zauważyć należy, iż 

 
268 Zob. A. Kisza, Tradycje adwokatury polskiej do czasu rozbiorów, „Palestra” 1971, nr 9, s. 13-14. 
269 Jana Długosza Kanonika Krakowskiego Dziejów Polskich Ksiąg Dwanaście, tłum. K. Mecherzyński, t. 1, 

Drukarnia „Czasu” W. Kirchmayera, Kraków 1867, s. 185; J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego 

królestwa polskiego, ks. II, Warszawa 1962, s. 352. 
270 Zob. A. Kisza, Historia adwokatury…, jw., s. 67.  
271 G. Anonymus, Gesta Principum Polonorum, [w:] The Deeds of the Princes of Poles, red. J.M. Bak, U. 

Borkowska, G. Constable, G. Jaritz, G. Klaniczay, Central European University Press, Budapeszt-Nowy Jork 

2003, s. 54. 
272 Zob. K. Orzechowski, „Mecenas” - dzieje pojęcia i kilka refleksji o adwokaturze Szlacheckiej 

Rzeczypospolitej, „Palestra” 1996, nr 3-4, s. 75. Zdaniem A. Redzika i T.J. Kotlińskiego interpretacja tych słów 

wskazuje, że nie chodziło w nich o czynności adwokackie. Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia 

Adwokatury, jw. s. 56. 
273 W nowszej literaturze podnosi się, że zawarte w Annales świadectwo działalności opłacanych ze skarbca 

królewskiego rzeczników, jak również obrona Kościoła podjęta przez króla polskiego, o której mowa w 

„Kronice Polskiej”, nie mogą być traktowane jako dowód występowania w tych czasach instytucji zastępstwa 

procesowego rozumianego jako zastępstwo strony przed sądem przez osobę trzecią, której takie czynności 

zlecono, w taki sposób, że wszystkie czynności procesowe pełnomocnika są prawnie wiążące dla mocodawcy. 

Współcześni badacze dziejów adwokatury wskazują, mając na względzie analizę źródeł poznania i powstania 

prawa, że początkowo zasadę stanowiło osobiste stawiennictwo przed sądem. Zob. A. Redzik, Szkic o dziejach 

Adwokatury Polskiej, „Palestra” 2008, nr 11-12, s. 13; A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw. s. 

56. 
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świadczą one o istnieniu pewnych form reprezentacji cudzych interesów przed sądem, 

których nie sposób pominąć, prezentując historię adwokatury274. Wskazuje się, iż 

wczesnemu procesowi polskiemu – poza wskazanymi już wyżej przypadkami zastępstwa z 

urzędu – znane było zastępstwo procesowe świadczone przez osobę najbliższą, opiekuna lub 

doradcę275. Zgodzić się trzeba wobec tego z poglądem A. Kiszy, który twierdzi, iż „o 

istnieniu adwokatury należy mówić wtedy, gdy istniało urządzenie społeczne in abstracto 

(tj. instytucja), przewidujące czyjeś działanie w obronie prawa czy też w obronie praw albo 

dóbr osób fizycznych lub prawnych wobec jakiejkolwiek władzy. Dla bytu adwokatury jest 

zatem bez znaczenia odpłatność świadczeń adwokackich, istnienie korporacji adwokackich 

oraz to, czy osoby, zajmujące się czynnościami adwokackimi wykonywały swe czynności 

zawodowo”276.  

W XIII i XIV stuleciu ujawniły się pierwsze formy zastępstwa świadczonego na 

rzecz wyższego duchowieństwa277. Mowa tu o przypadkach uzyskiwania przywilejów do 

korzystania z pisemnego pełnomocnictwa przez biskupa wrocławskiego w 1249 r., biskupa 

krakowskiego przed rokiem 1318 i arcybiskupa gnieźnieńskiego w 1343 r.278. Znane było 

również wówczas pełnomocnictwo do załatwiania spraw pozasądowych279. Na tej podstawie 

przyjmuje się niekiedy, iż to na wskazany tu okres przypada rozkwit zastępstwa 

procesowego w państwie Piastów280.  

Istnieją wątpliwości czy w w/w okresie prawo korzystania z pomocy prawnej 

pełnomocnika przysługiwało każdemu, czy też dotyczyło tylko uprzywilejowanych warstw 

 
274 Zob. S. Car, Zarys historii adwokatury w Polsce, Księgarnia F. Hoesicka, Warszawa 1925, s. 2. 
275 Zob. A. Bereza, Rys historyczny profesjonalnego świadczenia pomocy prawnej w Polsce, [w:] A. Bereza 

(red.), Zawód radcy prawnego…, jw., s. 15; S. Car, Zarys…, jw., s. 2; J. Rafacz, Dawny proces polski, Skład 

Główny Księgarnie Gebethnera i Wolffa. Drukarnia Państwowa, Warszawa 1925, s. 95-96. 
276 A. Kisza. Tradycje adwokatury…, jw., s. 16. 
277 Zob. S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo sądowe w zarysie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Lwów 1927, 

s. 69. 
278 Zob. A. Bereza, Rys historyczny…, jw., s. 15; J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 96; tenże, Zastępcy stron 

w dawnym procesie polskim, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1923, s. 5-7. 
279 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 5. 
280 Zob. A. Redzik, Szkic o dziejach Adwokatury…, jw., s. 13. Zdaniem A. Vetulaniego interpretacja źródeł z 

epoki dowodzi, że instytucja zastępstwa procesowego była znana i wykorzystywana w sporach toczonych 

według prawa polskiego w sądach świeckich najpóźniej już w XIII w., mając swoje podstawy w powszechnie 

uznanych, choć niesprecyzowanych zasadach prawa, jak wszystkie instytucje prawne tych czasów. 

Wspomniane przywileje wydawane na rzecz duchowieństwa, w opinii Vetulaniego, wprowadzały jedynie 

specjalną formę powołania zastępcy procesowego, zezwalając na udzielanie go na piśmie, wobec znanej i 

stosowanej wówczas formy ustnej, wymagającej osobistego stawiennictwa mocodawcy. Pogląd ten, zdaniem 

S. Janczewskiego, jest słuszny, mając na względzie, że na kształt polskich instytucji prawnych niewątpliwy 

wpływ musiały wywrzeć również stosunki panujące w sąsiednich Prusach, gdzie Krzyżacy już w 1249 r. 

zezwolili zamieszkałej tam ludności na wyręczanie się zastępcami procesowymi. Zob. S. Janczewski, Dzieje 

adwokatury…, jw., s. 6; A. Vetulani, Zastępstwo procesowe w Polsce przed Statutami Kazimierza Wielkiego, 

„Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1925, t. 1, z. 4, s. 3-10. 
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społecznych281. Z tego powodu początek powszechnego prawa do zastępstwa procesowego 

na ziemiach polskich wiąże się najczęściej z wydaniem w połowie XIV w. pierwszych 

polskich ustaw sądowych – Statutów wiślickich Kazimierza Wielkiego282. Jeden z nich (De 

advocatis, procuratoribus et prolocutoribus) stanowił, iż z uwagi na prawo każdego 

człowieka do obrony i ochrony jego praw naturalnych, w sądach królestwa każdy człowiek 

i w każdej sprawie sądowej, niezależnie od stanu i okoliczności, może i powinien mieć 

adwokata, pełnomocnika lub rzecznika283. Statut przewidywał również opiekę rzecznika dla 

wdów i panien, który, co stanowiło pewien przywilej, miał być ustanawiany nie przed 

sądem, a w gospodzie, w obecności urzędnika sądowego oraz strony przeciwnej284. Zdaniem 

A. Vetulaniego oczywistym celem wskazanej tu regulacji było ukonstytuowanie 

powszechnego, czyli przysługującego każdemu człowiekowi, a nie tylko uprzywilejowanym 

dotychczas w tym zakresie stanom (rycerstwu i duchowieństwu), prawa do ustanowienia 

reprezentanta procesowego285. Niektórzy autorzy idą nawet dalej w interpretacji jej 

znaczenia, wywodząc, iż dała ona nie tyle przywilej, ale wprowadziła wręcz obowiązek 

ustanowienia pełnomocnika dla strony, widząc w niej źródło współczesnego przymusu 

adwokackiego286.  

Wskazuje się, iż z końcem XIV i w XV w. zastępstwo procesowe ugruntowało się w 

praktyce procesowej287. Potwierdza to ustawodawstwo tego okresu, które poddało regulacji 

niektóre związane z nim kwestie. Choćby Statuty nieszawskie z 1454 r., zatwierdzone w 

konstytucji sejmu piotrkowskiego w 1496 r., unormowały obowiązek przydzielania 

 
281 Zob. A. Vetulani, Zastępstwo procesowe w Polsce…, jw. s. 11-12. 
282 Zob. Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 3, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1874, s. 61. 

Często za pierwszy zbiór prawa polskiego uznawana jest Księga Elbląska, zawierająca spisane w języku 

niemieckim prawa stosowane w północnych dzielnicach Polski. Jej powstanie datuje się na drugą połowę XIII 

lub początek XIV w. Zob. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Najstarszy zwód prawa polskiego, Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 1995; K. Buczek, O najdawniejszym spisie prawa polskiego, „Kwartalnik Historyczny” 1960, z. 

1, s. 161-169; W. Maisel, Rozważania nad Księgą Elbląską, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1988, z. 2, s. 

43. 
283 Zob. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 56-57. 
284 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw. s. 57; K.W. Wójcicki, Statuta polskie króla 

Kazimierza w Wiślicy złożone, Drukarnia Komisji Rządowej Sprawiedliwości, Warszawa 1847, s. 9. 
285 Zob. A. Vetulani, Zastępstwo procesowe w Polsce przed Statutami Kazimierza Wielkiego, „Pamiętnik 

Historyczno-Prawny” 1925, t. 1, z. 4, s. 11-12; R.J.F. Hube, Prawo polskie w 14-tym wieku: ustawodawstwo 

Kazimierza Wielkiego, Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, Warszawa 1881, s. 158. 
286 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 8. Podobnie R.J.F. Hube, według którego w praktyce zastępstwo procesowe 

nie było przed sądami wymagane, przez co należy w regulacji doszukiwać się raczej przywileju korzystania z 

zastępstwa procesowego przez wszystkich ludzi, niezależnie od statusu społecznego i majątkowego. Zob. 

R.J.F. Hube, Prawo polskie w 14-tym wieku…, jw., s. 158. 
287 Zob. A. Vetulani, Zastępstwo procesowe w Polsce…, jw. s. 15; S. Kutrzeba, Dawne polskie prawo…, jw. s. 

70. 
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adwokata z urzędu dla osób, które „rzeczy swej słusznie rozpowiedzieć nie umiały”288 albo 

„przyjaciela nie mogły mieć, co by za nie chciał mówić”289. Zastrzegały przy tym, aby 

adwokat nie rzucał fałszywych oskarżeń pod adresem przeciwnika procesowego, za co 

groziła mu kara pieniężna290. Co więcej, zakazywały adwokatom zbyt długich oracji291. 

Potwierdziły także prawo do opieki prawnej wdów, nieletnich i ubogich292. Ze wskazanymi 

tu aktami prawnymi wiąże się niekiedy początek instytucji obrony z urzędu w Polsce293.  

Ponadto, warto zwrócić uwagę na konstytucję sejmu radomskiego z 1505 r. (De malo 

procuratorio), w której uregulowane zostały kwestie wad pełnomocnictwa procesowego i 

kar dla nienależycie umocowanych pełnomocników294. Dotyczyła wskazanych tu zagadnień 

również konstytucja sejmu piotrkowskiego z 1511 r. (De potestate Procuratoris, pro suo 

principali in judicio comparentis295), która określiła zakres pełnomocnictwa procesowego 

oraz uprawnienia pełnomocnika, w tym występującego pod nieobecność mocodawcy296. W 

ostatniej z wymienionych kwestii nałożyła ona na adwokatów obowiązek podejmowania 

wszelkich czynności niezbędnych do ochrony interesu mocodawcy, z wyłączeniem tych, 

które wyraźnie w tym zakresie wskazywała297. S. Car dostrzega w tym przełomowy moment 

w dziejach adwokatury, który potwierdził faktyczną emancypację obrońcy spod wpływu 

mocodawcy. Upatruje w tym Car podstaw istnienia adwokatury w Polsce. Z tego względu 

określa on konstytucję z 1511 r. mianem magna charta adwokatury polskiej298. 

Należy nadmienić, iż zastępstwo procesowe aż do schyłku średniowiecza 

sprawowane było najczęściej przez osoby występujące przed sądami okazjonalnie i bez 

wynagrodzenia. Zastępcami procesowymi ustanawiano najczęściej osoby bliskie lub dobrze 

 
288 De eo qui procuratore caret aut proponere nescit, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 3, 

Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1874, s. 61. 
289 Tamże. 
290 Zob. A. Tomaszek, Od przysługi do profesji. Kształtowanie się zawodu pełnomocnika procesowego w 

dawnej Polsce, „Palestra” 2014, nr 9, s. 261. 
291 Zob. T. Woner, Pierwsze polskie ordynacje adwokackie, „Palestra” 1960, nr 4, s. 4.  
292 Zob. A. Kraushar, O Palestrze Staropolskiej [odczyt Aleksandra Kraushara, Warszawa, w drukarni 

Noskowskiego, ulica Mazowiecka, Nr 11, 1822], „Palestra” 1959, nr 3, s. 12. 
293 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 11-12; A. Redzik, Szkic o dziejach Adwokatury…, jw., s. 

14. 
294 Zob. De malo procuratorio, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, t. 3, jw., s. 62. O istotnym znaczeniu 

właściwego umocowania procesowego zob. S. Salmonowicz, J. Szwaja, S. Waltoś, Pitaval Krakowski, 

Universitas, Kraków 2010, s. 51. 
295 De potestate Procuratoris, pro suo principali in judicio comparentis, [w:] Starodawne prawa polskiego 

pomniki, t. 3, jw., s. 62. 
296 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 14. 
297 Zob. A. Tomaszek, Od przysługi…, jw., s. 262. 
298 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 15. 
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znane mocodawcy, co potwierdza, że istotne znaczenie w zakresie wyboru osoby adwokata 

odgrywało już wówczas zaufanie299. 

Za podstawowy warunek pełnienia roli zastępcy procesowego uważano w w/w 

okresie posiadanie zdolności sądowej i procesowej. Oznaczało to, iż zastępstwa nie mogły 

świadczyć osoby chore umysłowo, małoletnie, pozbawione praw publicznych czy wyklęte. 

Co istotne, warunkiem było również posiadanie tzw. pełnej czci, przez co należy rozumieć 

nieskazitelny charakter. Z tego względu zastępstwa procesowego nie mogły świadczyć m.in. 

osoby, na których ciążył zarzut popełnienia przestępstwa lub innego hańbiącego czynu, 

chyba że zainteresowany wykazał, iż w pełni się z niego oczyścił. Jak podaje J. Rafacz, już 

w średniowieczu oczekiwano, aby zastępcami były osoby posiadające wysoki poziom 

etyczny, czyli dobre, sprawiedliwe i uczciwe300. W późniejszym czasie znalazło to 

potwierdzenie w aktach prawnych. Choćby w Korekturze pruskiej z 1598 r. postanowiono, 

że adwokatem nie może być infamia notatus, czyli pozbawiony czci, naznaczony infamią, 

zaś konstytucja litewska z 1764 r., powołując się w tym zakresie na konstytucję z 1726 r., 

zezwalała na to tylko osobom nullo excessu notati301.  

Początkowo zastępcą procesowym mógł być niemal każdy, kto spełniał w/w 

wymagania. W połowie XV w. zakazano wykonywania zastępstwa procesowego 

kobietom302. Zastępstwo procesowe świadczyli ludzie z różnych warstw społecznych, 

zwłaszcza, że aż do XVI w. było ono uznawane za uwłaczające godności stanu 

szlacheckiego303. W XV w. wprowadzono zakaz łączenia zastępstwa procesowego ze 

sprawowaniem urzędu sędziego (1423 r.) oraz innych funkcji urzędniczych (1420 r.), co 

wielokrotnie potwierdzało ustawodawstwo późniejsze (m.in. konstytucje z 1550 r., 1726 r. i 

1768 r.)304. Statut piotrkowski z 1538 r. wprowadził z kolei wymóg przynależności zastępcy 

procesowego do stanu świeckiego, wykluczając możliwość reprezentowania osób świeckich 

przez duchownych305. W późniejszym czasie wielokrotnie z kolei podejmowano próby 

ograniczania prawa wykonywania zawodu w niektórych sądach dla osób niewywodzących 

się ze szlachty (m.in. konstytucje z 1726 r., 1793 r.)306. 

 
299 Zob. J. Rafacz, Zastępcy stron…jw., s. 23-29. 
300 Zob. J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 97; J. Rafacz, Zastępcy stron…jw., s. 38-39. 
301 Zob. I. Lewin, Palestra w dawnej Polsce, Związkowa Drukarnia we Lwowie, Lwów 1936, s. 13-14. 
302 Zob. S. Kutrzeba, Dawne polskie…, jw. s. 71; J. Rafacz, Zastępcy stron…, jw., s. 44-45. 
303 Zob. S. Kutrzeba, Dawne polskie…, jw. s. 71-72. 
304 Zob. A. Tomaszek, Od przysługi…, jw., s. 261; Statut warcki, [w:] Starodawne prawa polskiego pomniki, 

t. 1, Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 1856, s. 301 i n; Statuty warckie z 1420, 1423 r., [w:] 

Volumina Legum, t. 1, s. 77 i 252. 
305 Zob. Statut z 1538 r., [w:] Volumina Legum, t. 1, s. 530. J. Herburt, Statuta i przywileje koronne, Wydawca 

Mikołaj Szarfenberger, Kraków 1570, s. 444. 
306 Zob. A. Bereza, Rys historyczny…, jw., s. 19. 
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Z wykonywaniem zastępstwa procesowego od początku wiązały się określone prawa 

i obowiązki. Jak podaje J. Rafacz do obowiązków pełnomocnika należało: 

1) przyjęcie pełnomocnictwa i wykonanie wszystkich czynności procesowych; 

2) dochowanie lojalności wobec mocodawcy; 

3) okazanie na żądanie dokumentu pełnomocnictwa; 

4) nieprzekraczanie granic udzielonego pełnomocnictwa; 

5) pokrycie strat mocodawcy, które wyniknęły przez niesumienne działania 

pełnomocnika307. 

Wraz z objęciem pełnomocnictwa zastępcy procesowemu przysługiwało prawo: 

1) samodzielnego prowadzenia sporu w granicach udzielonego pełnomocnictwa; 

2) odebrania poniesionych kosztów od mocodawcy; 

3) wyznaczenia substytuta, o ile zostało nadane przez mocodawcę; 

4) zajmowania stanowiska w sprawie, ale tylko zgodnego z wolą mocodawcy308. 

Prawna regulacja zastępstwa procesowego niewątpliwie przyczyniła się do rozwoju 

tej instytucji. Na przełom XV i XVI stulecia datuje się działalność pierwszych 

pełnomocników, którzy wykonywali zastępstwo procesowe stale i za wynagrodzeniem. 

Określano ich mianem procuratores mercenarii (stąd termin „mecenas”), które to pojęcie 

pojawia się w źródłach w 1520 r.309. Wskazuje się, że ich działalność ugruntowała się 

wcześniej w prawie miejskim310. 

Działalność zawodowych pełnomocników w sądach miejskich opisuje B. Groicki w 

wydanym w 1566 r. „Porządku sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego”311. Jak 

wskazuje, zastępcy procesowi są bardzo potrzebni w państwie, a ich urząd jest uczciwy, 

gdyż wspomagają osoby, które nie mogą samodzielnie dochodzić swych praw i 

sprawiedliwości. Dodaje, iż działają oni dla powszechnego pożytku, praworządności oraz 

dla zwykłych ludzi, aby mogli właściwie chronić swoje interesy312. W pracy Groickiego 

pojawia się ponadto kilka interesujących szczegółów związanych z etycznymi aspektami 

wykonywaniem zastępstwa procesowego. Otóż, jak wskazuje, pełnomocnicy zawodowi 

składali uroczystą przysięgę, w której zobowiązywali się m.in. do szczerego, wiernego, 

pilnego, zgodnego z sumieniem sprawowania urzędu, wykorzystywania swej najlepszej 

 
307 Zob. J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 99. 
308 Zob. J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 100. 
309 Zob. A. Redzik, Szkic o dziejach…, jw., s. 14; J. Rafacz, Zastępcy stron…jw., s. 75. 
310 Zob. T. Woner, Pierwsze polskie…, jw., s. 6-7. 
311 B. Groicki, Porządek sądów i spraw miejskich prawa magdeburskiego, Oficyna Łazarza Andrysowicza, 

Kraków 1566. 
312 Tamże, s. 58-59. 
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wiedzy i dowcipu dla obrony praw mocodawcy, a także zachowania w tajemnicy 

uzyskanych od strony informacji, zwłaszcza wobec przeciwnika procesowego, jego 

pełnomocnika oraz innych uczestników procesu. Z relacji Groickiego wynika, iż zastępcy 

procesowi byli doceniani i wynagradzani, co uważał on za słuszne wobec dużego nakładu 

ich pracy, a także wiedzy i doświadczenia, które musieli posiadać, aby stawać przed sądem. 

Nadmienia także, iż zastępstwo procesowe było rozpowszechnione, a profesję adwokacką 

wykonywało wiele osób, pośród których znajdowali się jednak i tacy, którzy za swoje 

czynności pobierali niesłuszną, nadmierną zapłatę313.  

Pierwszym aktem prawnym określającym status prawny zawodowych 

pełnomocników była konstytucja sejmu krakowskiego z 1543 r. (Procuratores 

mercenarii)314. Mając na uwadze, że uznawana jest ona niekiedy za pierwszy statut 

adwokatury polskiej315, a także zawiera liczne postanowienia związane z problematyką 

etycznych zasad wykonywania zawodu oraz odpowiedzialności zawodowej za ich 

nieprzestrzeganie, warto przywołać ją w całości: 

 

„Płatni prokuratorzy, którzy zawodowo trudnią się zastępstwem procesowym za wynagrodzeniem, mają być 

zaprzysiężeni, aby na przyszłość nie sprawiali trudności w sądzie i nie doprowadzali do odroczeń, ponieważ 

przez wzgląd na jedną ze stron nie powinni podejmować się spraw niesłusznych ani udzielać w nich porad, ani 

też ich popierać. Oprócz tego mają tak kształtować oszacowania pieniężne, które składają w pozwach za 

krzywdy lub szkody, i sprowadzać je do takiej wartości, ile warta jest szkoda, aby z tego powodu ludzie nie 

byli obarczani dowodami i świadkami. Sędzia zaś, który przewodniczy sądowi, winien wglądać w to i zwracać 

uwagę na takiego oraz karać go, jak to zostało opisane w statucie: O niewłaściwych pozwach. Jeżeli jednak 

dojdzie wiadomość o pewnych prokuratorach zuchwałych i wykraczających przeciw temu statutowi, to sędzia 

winien odesłać ich do nas. Jeżeli zaś naszym królewskim dekretem zostanie on uznany za winnego 

pogwałcenia statutu, to ma być pozbawiony sprawowania funkcji prokuratora przed wszystkimi naszymi 

sądami: królewskimi, ziemskimi, grodzkimi. Nie odnosi się to jednak do tych, którzy by zastępowali sprawy 

przyjaciół z tytułu pokrewieństwa lub przyjacielskiego zwyczaju, jako też do sług, którzy by zastępowali w 

sprawach swych panów, a nie zajmowali się zawodowo zastępstwem procesowym, wreszcie do tych, którzy 

by osobiście prowadzili przed sądem swe własne sprawy. Tacy bowiem nie mają podlegać temu statutowi. 

Jednakże pełnomocnicy panów, choćby który z nich służył u pana i zastępował jego sprawy (jeżeli tylko 

zajmuje się zawodowo pełnomocnictwem), jest mimo to zobowiązany składać taką przysięgę i posiadać 

autentyczny list swej przysięgi, wystawiony przez sąd ziemski, z którym to pismem wszędzie pozyska 

niewątpliwe zaufanie”316.  

 
313 Tamże, s. 59-63. 
314 Volumina Legum, t. 1, s. 282-285. 
315 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 63; S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., 

s. 13. 
316 Volumina Legum, t. 1, s. 282. Cyt. w przekładzie T. Wonera: T. Woner, Pierwsze polskie…, jw., s. 12. 
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W/w regulacja określiła prawne zasady wykonywania zawodowego zastępstwa 

procesowego w Polsce oraz odpowiedzialności z tym związanej, różnicując w tym zakresie 

pozycję adwokatów oraz innych zastępców procesowych, działających ad hoc. Odbyło się 

to, na co należy zwrócić uwagę, przez wyliczenie niepożądanych z punktu widzenia procesu 

sądowego zachowań pełnomocników (sprawianie trudności w sądzie; doprowadzanie do 

odroczeń; podejmowanie się spraw niesłusznych; nierzetelne szacowanie wartości sprawy i 

wysuwanie nadmiernych roszczeń), co może sugerować, iż regulacja miała przede 

wszystkim na celu postawienie zawodowym pełnomocnikom wymagań wyższych od 

przeciętych, a także przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom znanym wymiarowi 

sprawiedliwości tego okresu317. Wydaje się, iż ich eliminowaniu służyć miał przede 

wszystkim obowiązek zaprzysiężenia, który wiązał adwokata z sądem. Wskazana tu 

przysięga, poza wymiarem etycznym, miała także znaczenie organizacyjne, stanowiąc, jak 

to określił I. Lewin, „znamię przynależności do stanu adwokackiego”318. Wprowadzenie 

obowiązku ślubowania, zdaniem S. Cara, było kolejnym momentem przełomowym w 

dziejach palestry, gdyż wyodrębniało obrońcę „z szarego tłumu ludzi pospolitych”319 oraz 

tworzyło „więź ideową pomiędzy nim a pozostałymi przedstawicielami tego samego 

zawodu”320. 

Inne akty prawne tego okresu również zawierały pewne elementy o charakterze 

etycznym321. Choćby ordynacja króla Zygmunta Augusta z 1548 r., zatytułowana 

„Prokuratorowie niech będą pilni i wierni” (procuratores sunt diligentes et fideles)322, 

nakazywała, aby zawodowi zastępcy procesowi z „nieporządnymi pozwami i sprawami do 

sądu nie chodzili”323, a ponadto wprowadzali sprawy wedle ustalonego porządku, stawiali 

się na wyznaczone rozprawy, a także ich nie przeciągali. Wskazana tu regulacja 

zobowiązywała również mocodawcę do wypłacenia adwokatowi wynagrodzenia i 

zatwierdzenia jego czynności. Zawierała nadto postanowienia dotyczące zasad 

odpowiedzialności zastępcy procesowego wobec mocodawcy, który przegrał proces na 

skutek jego niedbalstwa324.  

 
317 Zob. J. Rafacz, Zastępcy stron…jw., s. 46. 
318 Zob. I. Lewin, Palestra…, jw., s. 31.  
319 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 20. 
320 Tamże. 
321 Zob. R.K. Tabaszewski, Adwokaci Nowego Sącza do 1945 r., Prezydent Miasta Nowego Sącza-Polskie 

Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2014, s. 10. 
322 Jan Herburt, Statuta…, jw., s. 445. 
323 Tamże. 
324 Zob. T. Woner, Pierwsze polskie…, jw., s. 10. 
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Warto w tym miejscu również przywołać ordynację z 1559 r., zatytułowaną „W 

sprawie prokuratorów, aby sumiennie sprawowali zastępstwo”. Potwierdziła ona liczne 

obowiązki adwokatów, które wynikały z w/w ordynacji z 1548 r., a nadto przestrzegała ich 

przed wnoszeniem do sądu kalumniatorskich lub fałszywych pozwów. Co istotne, określiła 

także obowiązki adwokatów w stosunku do sądu, zobowiązując ich do uczciwego, 

obyczajnego i należytego zachowania podczas rozpraw, w którym to zakresie wskazała, iż 

w szczególności nie wolno jest im przerywać przemówień oraz przeszkadzać podczas 

odczytu sprawy przez pisarza lub jego zastępcę325. 

Istotny wpływ na dalszy rozwój zawodowego zastępstwa procesowego miały 

reformy ustrojowo-sądowe, do których doszło w drugiej połowie XVI w. Skutkowały one 

m.in. utworzeniem Trybunałów (w 1578 r. Trybunału Głównego Koronnego; w 1581 r. 

Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego), w których orzekała szlachta326. 

Przy Trybunałach powstała tzw. palestra trybunalska327.  

Organizacja adwokatury, jej prawa i obowiązki procesowe w okresie od w/w reform 

sądowych aż do schyłku nowożytności w Polsce stały się domeną przede wszystkim sejmów 

szlacheckich (postanowienia licznych konstytucji sejmowych wydawanych w tym okresie, 

w zakresie w jakim dotyczyły etycznych aspektów działalności adwokatów zostały zbiorczo 

omówione w dalszej części rozdziału) oraz sądów. Te ostatnie określały niektóre prawa i 

obowiązki zastępców procesowych w regulaminach wewnętrznych, zwanych ordynacjami 

sądowymi. Postanowienia w nich zawarte kładły szczególny nacisk na powinność 

okazywania szacunku sądowi. Mowa jest wręcz w owym okresie niemal o zawisłości 

adwokatów wobec sądu, co wynikało z decydującego zdania tego organu w zakresie 

wpisania adwokata na listę sądową, nadzoru nad jego działalnością zawodową, a także 

możliwości pozbawienia adwokata prawa wykonywania zawodu w razie nienależytego 

wywiązywania się z obowiązków328. Wpis na listę sądową stanowił początkowo jedynie 

potwierdzenie złożenia przysięgi (ślubowania), stopniowo jednak znaczenie wskazanego tu 

 
325 Tamże, s. 10-11. 
326 Por. O. Balzer, Geneza trybunału koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku, 

Biblioteka Umiejętności Prawnych, Warszawa 1886. 
327 Zob. W. Zarzycki, Trybunalska palestra i jej oratorstwo, „Palestra” 1978, nr 10, s. 28-37. Termin „palestra” 

zastosowany na określenie adwokatów trybunalskich był również używany na określenie urzędników 

kancelarii sądowych. Dopiero w II połowie XVIII w. termin ten zaczęto traktować wąsko, odnosząc go ściśle 

do adwokatury. Zob. P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, „Pamiętnik 

Historyczno-Prawny”, t. III, z. 2, Lwów, 1926, s. 7. 
328 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 25; A. Kraushar, O Palestrze…, jw., s. 18; J. Rafacz, 

Dawny proces…, jw., s. 101-102. 
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spisu urzędowego rosło, gdyż z czasem stał się on wymogiem sprawowania zastępstwa 

procesowego w danym sądzie, do którego adwokat był na stałe przypisywany329.  

Jak wspomniano, możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu przy danym 

sądzie poprzedzał obowiązek złożenia przysięgi. Początkowo dotyczyło to wyłącznie 

Trybunałów330. Z czasem uroczyste ślubowania pojawiły się również przy innych sądach. 

Wskazane tu przysięgi były do siebie podobne treściowo. Określały stosunek adwokatów do 

sądu, klientów i strony przeciwnej, przywodząc na myśl treść współczesnego kodeksu etyki 

adwokackiej. Zobowiązywały adwokatów do wierności mocodawcy, określania 

niewygórowanego honorarium, nieodstępowania od sprawy po pobraniu wynagrodzenia, 

nieinformowania strony przeciwnej o szczegółach sporu, nieudzielania porad, które 

skutkowałyby opóźnieniem rozpoznania sprawy, niezatajania dowodów istotnych dla, 

podawania sądowi rzetelnych informacji, unikania naruszania czci uczestników 

postępowania, wiernego spisywania i własnoręcznego podpisywania sumariuszy, 

ponoszenia odpowiedzialności za działania swoich pomocników (dependentów – 

dzisiejszych aplikantów adwokackich)331. 

Złożenie przysięgi poprzedzała zgoda sądu, która stanowiła zarazem potwierdzenie 

przydatności kandydata do wykonywania zawodu. Co prawda, jak zauważa S. Janczewski, 

treść konstytucji z 1768 r. wskazuje, że musiał wówczas istnieć jakiś związany z tym 

sprawdzian wiedzy i umiejętności, nie wiadomo jednak na czym on dokładnie miał polegać. 

Dopiero ordynacja sejmu ziemiańskiego krakowskiego z 1792 r. wprowadziła wyraźne 

regulacje w tej materii, a zgodnie z jej postanowieniami wciągnięcie na listę palestry 

odbywało się za zaleceniem mecenasów i stwierdzeniem przez sąd przydatności do 

wykonywania zawodu. Konstytucja z 1793 r. określiła dalsze warunki w tym zakresie, 

którymi były znajomości prawa krajowego, prawa powszechnego cywilnego, języka 

 
329 Zob. J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 97; S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 27-33. 
330 Przed Trybunałem Koronnym patroni składali przysięgę o treści: „Przysięgam Panu Bogu w Trójcy Św. 

Jedynemu, iż stronie, która mnie do sprawy swojej wokować będzie, wiernie służyć będę, zbytecznego 

salarium po niej wyciągać nie będę, wziąwszy salarium od sprawy nie odstąpię ani rady na zwłokę świętej 

sprawiedliwości i przeciwko prawu, na wyniszczenie stron pozywających się, pryncypałom, moim quovis 

colore et praetextu dawać będę. Dokumentów, które mi do sprawy powierzone będę, na uniknienie 

sprawiedliwości taić nie będę, tak mi Panie Boże dopomóż!”, a przed Trybunałem Litewskim: „Przysięgam 

Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu na tym, że w tych sądach Trybunalskich, poruczone sobie negotia 

pryncypałów swoich wiernie promować będę, jednej stronie podjąwszy się et in consilium wszedłszy, i 

dokumenta przejrzawszy, na drugą nie udam się partię, takie onej favere nie będę, prawa, statuta i konstytucje, 

tak, jak w sobie brzmią, allegować, et similiter documenta czytać będę, na czym jako sprawiedliwie 

przysięgam, tak mnie Panie Boże dopomóż, a jeżeli niesprawiedliwie, Panie Boże mię ubij”. Zob. Volumina 

Legum, t. VI, s. 223, 246; R. Tokarczyk, Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2009, s. 301; K. Orzechowski, „Mecenas” dzieje…, jw., s. 78. 
331 Zob. G. Maroń, Instytucja ślubowania…, jw., s. 9. 
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ojczystego i łaciny, które – jak dodaje Janczewski – nie były jednak weryfikowane za 

pomocą egzaminów332. 

Poza związaniem z sądem wskazuje się, iż brak było jakichkolwiek innych ram 

organizacyjnych adwokatury, choć odnotować należy, iż pojawiły się w tym czasie pierwsze 

propozycje w tym zakresie. Choćby wskazać tu należy na inicjatywę F. Powalskiego, który 

zaproponował utworzenie instytucji dyrektora (marszałka) palestry trybunalskiej, do którego 

zadań miały należeć sprawy nadzoru nad adwokaturą i egzekwowania odpowiedzialności 

dyscyplinarnej333. Taka instytucja nigdy jednak nie powstała.  

Za najważniejszą zasadę etyczną nowożytnej adwokatury należy uznać obowiązek 

dochowania wierności mocodawcy, co podkreślały liczne regulacje prawne. Związana jest 

z tym kwestia faktycznego wpływu jaki mógł on wywierać na działania pełnomocnika, a 

także konsekwencji jakie groziły za niezastosowanie się do udzielonych przez niego 

instrukcji. Sprzeniewierzenie się im mogło zostać potraktowane jako działanie przeciwko 

interesowi mocodawcy. W skrajnych przypadkach mogło to oznaczać dla adwokata nie tylko 

konsekwencje w postaci kar dyscyplinarnych (z wydaleniem z adwokatury włącznie), lecz 

nawet wiązać się z wymierzeniem kary śmierci, która groziła adwokatom niewywodzącym 

się ze szlachty334. 

Podsumowując, można stwierdzić, że w epoce nowożytnej obowiązki zastępców 

procesowych, zwłaszcza od czasu wykształtowania się zawodowych pełnomocników, 

ukierunkowane były na zwiększoną ochronę mocodawcy, z którego zdaniem adwokaci 

musieli się liczyć. Poza znanymi już procesowi średniowiecznemu obowiązkami, adwokaci 

czasów nowożytnych zobowiązani byli do: 

1) działania w interesie strony, co obejmowało:  

a) wypełnianie zastępstwa procesowego i pomoc prawną (m.in. obowiązki 

pilności i gotowości do spraw), czyli wykonywanie wszystkich wymaganych 

czynności procesowych oraz zastępowanie strony przed sądem, o ile co 

innego nie wynikało z pełnomocnictwa (np. konstytucja z 1511 r.; ordynacja 

z 1559 r.) 

b) lojalność wobec mocodawcy, z czym wiązały się m.in.: zakaz wchodzenia w 

porozumienie ze stroną przeciwną, czyli zdrady (przykładowo Statut litewski 

 
332 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 33-35. 
333 Zob. A. Lityński, O Trybunale Koronnym i palestrze trybunalskiej, „Palestra” 1978, nr 10, s. 20. 
334 Zob. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 66; K. Orzechowski, „Mecenas” dzieje…, jw., 

s. 78. 
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II oraz konstytucja z 1638 r. nakładały na adwokatów sprzeniewierzających 

się temu obowiązkowi karę śmierci, a jeżeli należeli do szlachty – infamii; 

kwestii lojalności mocodawcy dotyczyły również m.in.: Statut litewski III, 

konstytucja litewska z 1726 r., konstytucja z 1784 r.); zakaz zaniedbywania 

sprawy, traktowany na równi ze zdradą (np. ordynacja z 1548 r.; ordynacja z 

1559 r.; konstytucja z 1726 r., 1793 r.); zakaz odstępowania od sprawy, z 

którym wiązał się zakaz zrzeczenia się pełnomocnictwa, o ile mocodawca 

sam go nie odwołał (czego dotyczyły roty przysiąg adwokackich oraz liczne 

akty prawne, m.in.: ordynacja sądu grodzkiego krakowskiego z 1743 r.; 

konstytucja z 1793 r.; konstytucje zakazujące tzw. buntów palestry); zakaz 

przeciągania spraw (np. konstytucja z 1543 r.; ordynacje z 1548 r. i 1559 r.; 

roty przysiąg adwokackich z XVIII w.); zakaz cesji oraz nabywania od stron 

przedmiotu sporu (m.in. konstytucje z 1726 r. i 1768 r.); 

2) działania w interesie wymiaru sprawiedliwości, co obejmowało: 

a) obowiązek odpowiedniego zachowania się w sądzie, z czym wiązały się m.in. 

obowiązki: trzeźwości i przyzwoitości (ordynacja z 1559 r.; ordynacja sądów 

zadwornych z 1683 r.; ordynacja sądów zadwornych asesorskich z 1764 r.; 

konstytucja z 1768 r.); szacunku dla sądu (konstytucje sejmowe z: 1683 r. 

odnośnie sądów zadwornych koronnych, 1764 r. odnośnie komisji skarbowej 

koronnej, 1766 r. odnośnie komisji skarbowej litewskiej, 1768 r. odnośnie 

trybunału koronnego); szacunku do strony przeciwnej (Korektura pruska z 

1598 r.; ordynacja sejmów zadwornych koronnych z 1683 r.; konstytucje z: 

1726 r., 1764 r., 1766 r.; iudici mixti z 1768 r.), niestrajkowania (konstytucje 

z 1726 r. i 1768 r.), przemawiania z zachowaniem kolejności (ordynacja z 

1559 r., konstytucja z 1764 r.) niewygłaszania długich przemówień 

(ordynacja sądów zadwornych koronnych z 1683 r.; konstytucja z 1726 r.; 

konstytucja z 1768 r.); 

b) obowiązek rzetelności, przez co należy rozumieć nieczynienie czegokolwiek 

co sprzeciwiałoby się podstawowym zasadom etyki i słuszności, co 

obejmowało obowiązki: podejmowania się obrony tylko spraw słusznych 

(konstytucja z 1543 r.; ordynacja sądów zadwornych koronnych z 1683 r.); 

przygotowywania rzetelnych pism procesowych i wypowiedzi (zawarty w 

licznych w konstytucjach, a sprecyzowany w ordynacji sądów zadwornych 

koronnych z 1683 r. w postaci obowiązku przemawiania z powołaniem na 
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przepisy prawa, dowodzenia swych twierdzeń za pomocą aktów prawa 

pisanego lub dokumentów, załączania i okazywania w terminie dokumentów 

istotnych dla sprawy); umieszczania spraw we właściwym rejestrze 

(konstytucje z 1678 r., 1726 r.); niezatajania dowodów istotnych dla sprawy 

(czego dotyczyły roty przysiąg adwokackich z XVIII w., a także m.in. 

konstytucja z 1726 r.), pobierania niewygórowanego wynagrodzenia (czego 

dotyczyły roty przysiąg adwokackich, jak również m.in. konstytucje z 1543 

r. oraz 1769 r.), niekorumpowania sędziów i świadków (m.in. konstytucje z 

1726 r. i 1764 r.), umieszczania w pozwach słusznej taksy (konstytucja z 

1543 r.); 

3) spełniania tzw. obowiązków stanowych, co obejmowało: obowiązek dostosowania 

się do przepisów organizacyjnych i zadośćuczynienia nakazom sądu, w tym: złożenia 

przysięgi; wylegitymowania się pełnomocnictwem; wręczania meritów stronie 

przeciwnej; uiszczania należności i grzywien w imieniu strony (o czym mówiły m.in. 

konstytucje z 1726 r. i 1766 r.); sprawowania nadzoru nad dependentami; płacenia 

podatku (znany od co najmniej 1520 r.; konstytucja z 1673 r.); niepodejmowania 

zakazanych zajęć dodatkowych (incompatibilitas)335. 

W epoce nowożytnej, której ustawodawstwo skupiało się raczej na określaniu 

kolejnych nakazów i zakazów związanych z wykonywaniem zawodu adwokata, pojawiły 

się również pewne, nieznane dotychczas uprawnienia adwokatów. Poza wyżej 

wymienionymi już przywilejami, znanymi dawnej, średniowiecznej palestrze, 

wykształtowały się kolejne, takie jak m.in.: 

1) prawo ochrony osoby, czci i wolności adwokata (konstytucja o sądach grodzkich w 

województwie wołyńskim z 1677 r.; konstytucje z 1726 r.; konstytucja z 1766 r.); 

2) prawo do wynagrodzenia za wykonane czynności (jak wspomniano, w 

średniowieczu pobieranie wynagrodzenia uważane było za niegodne stanu 

szlacheckiego); 

3) prawo do przeglądania dokumentów przedstawianych przez stronę przeciwną 

(konstytucja z 1793 r.); 

4) prawo do substytucji, tj. pomocy agentów i dependentów; 

5) prawo do przeglądania regestrów i wokand (konstytucja z 1726 r.); 

 
335 Zob. I. Lewin, Palestra…, jw., s. 52-77; J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 99-100. 
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6) prawo do wystąpienia w każdej chwili z palestry (co gwarantowały konstytucje z 

1768 r. i 1793 r.); 

7) prawo do przenoszenia siedziby zawodowej; 

8) prawo do żądania wadium od strony, służącego opłacaniu kar procesowych (co 

gwarantowały konstytucje z 1768 r. i 1793 r.)336. 

Właściwe charakteryzowanej epoce jest również wykształtowanie się 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, której członkowie adwokatury podlegali w związku z 

przekroczeniem obowiązków i popadnięciem w związku z tym w kolizję z obowiązującymi 

przepisami. Z punktu widzenia sposobu wszczynania postępowania dyscyplinarnego 

możemy mówić o dwóch rodzajach odpowiedzialności: 

1) z urzędu, której adwokaci podlegali począwszy od konstytucji z 1543 r., która 

zezwalała sądowi karać działających niezgodnie z przepisami adwokatów, a winnych 

cięższych przewinień nakazywała odsyłać do króla (skazanie dekretem królewskim 

wiązało się z odebraniem prawa wykonywania zawodu przed sądami królewskimi, 

ziemskimi i grodzkimi); konstytucja dotycząca sądów zadwornych koronnych z 

1683 r. stanowiła z kolei, że adwokat oskarżany o naruszenie przepisów 

porządkowych winien być sądzony poza kolejnością; 

2) z oskarżenia prywatnego, którą inicjowała strona, z uwagi na zaniedbania, jakich 

miał dopuścić się pełnomocnik, a które doprowadziły do niekorzystnego 

rozstrzygnięcia sprawy (o tego rodzaju odpowiedzialności mówi m.in.: ordynacja z 

1559 r., konstytucje z 1638 r., 1696 r., 1726 r.). 

Źródła wskazują na kilka rodzajów kar, które były wymierzane za sprzeniewierzenie 

się obowiązkom zawodowym. Wymieniają one:  

1) karę grzywny (przewidywały ją już pierwsze polskie ustawy sądowe – Statuty 

wiślickie; kara ta występowała w szeregu późniejszych regulacji prawnych); 

2) karę wieży, czyli pozbawienia wolności (m.in. ordynacja z 1559 r.; konstytucje z 

1564 r., 1578 r., 1589 r., 1726 r., 1764 r.); 

3) utratę prawa wykonywania zawodu, czyli patronizacji (konstytucja z 1543 r.; Statut 

litewski III, konstytucje z: 1726 r., 1764 r., 1768 r.); 

4) karę śmierci (konstytucja z 1638 r.; Statuty litewskie); 

5) inną karę, wymierzoną wedle uznania sądu (o innych rodzajach kar mówią m.in. 

konstytucje z: 1543 r., 1683 r., 1726 r., 1764 r., 1766 r.)337. 

 
336 Zob. I. Lewin, Palestra…, jw., s. 77-82; J. Rafacz, Dawny proces…, jw., s. 100-101. 
337 Zob. I. Lewin, Palestra…, jw., s. 82-89. 
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Na marginesie wskazanych rozważań podnieść należy, iż pomimo licznych regulacji 

ustawowych oraz sądowych okresu nowożytności, które dotyczyły etycznych aspektów 

wykonywania zawodu adwokata, istnieją poważne wątpliwości czy ówczesną adwokaturę 

cechowała postawa zgodna z wyznaczanymi nimi wzorcami. Wynikają one m.in. z krytyki, 

jaka podejmowana była wobec adwokatury w literaturze pięknej i w publicystyce 

wskazanego tu okresu338. Początkowo ograniczała się ona do żartobliwych uwag – jak 

zauważa A. Kisza – „nie wychodzących poza panującą w tym względzie konwencję 

literacką”339. Z czasem jednak adwokatów zaczęto stawiać w coraz gorszym świetle, łącząc 

ich działalność z szeregiem negatywnych zjawisk występujących w ówczesnym wymiarze 

sprawiedliwości340.  

Wskazuje się, że początkowo – mając na względzie czas ukształtowania się w pełni 

adwokatury zawodowej, co przypada mniej więcej na okres powstania Trybunałów – 

adwokatura cieszyła się szacunkiem i prestiżem. Wyróżniała się zwłaszcza w tym zakresie 

palestra trybunalska, której członków cechowały: znajomość przepisów prawa i procedur 

sądowych, kunszt oratorski oraz doświadczenie, których to atrybutów najczęściej brakowało 

wybieranym na sejmikach i nieposiadającym większego obycia z prawem sędziom341. 

Upowszechnienie procesów sądowych, szacunek społeczny do adwokatury, a przede 

wszystkim intratność wykonywania zawodu adwokata, sprawiły, iż z czasem nastąpił wzrost 

jego liczebności, a przy tym zaczęły do niego napływać osoby o niskich kwalifikacjach, 

słabo zaznajomione z prawem, zainteresowane przede wszystkim uzyskiwaniem wysokich 

honorariów. Były one określane ze wskazanych tu względów mianem kauzyperdów (od 

causa perdere – przegrywać sprawę)342. Ich działalność zawodowa odbijała się negatywnie 

na wizerunku całej adwokatury.  

 
338 Zob. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 67-71; A. Tomaszek, Stanisław Orzechowski 

contra procuratores: przyczynek do dziejów XVI-wiecznej palestry polskiej, „Palestra” 1989, nr 2, s. 28-36. 

Por. A. Frycz Modrzewski, O poprawie Rzeczypospolitej, Księgarnia Polska, Lwów 1882; H. Kołłątaj, Wybór 

pism politycznych, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Wrocław 1951; T. Kuźmirski, 

Obejdzie się bez patronów, Wydawnictwo Marek Ezechiel Lipczyński, Warszawa 1792; J. Grodzki, Przegląd 

i charakterystyka ważniejszych pozycji piśmiennictwa o adwokaturze polskiej (1791–1919), [w:] Szkice z 

dziejów adwokatury polskiej, red. R. Łyczywek, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1976; J. Kitowicz, Opis 

obyczajów za panowania Augusta III, Wydawnictwo Roman Pollak, Wrocław, Warszawa, Kraków 1970; J. 

Wybicki, Życie moje oraz wspomnienie o Andrzeju i Konstancji Zamoyskich, Wydawnictwo A.M. Skałkowski, 

Kraków 1927. 
339 A. Kisza. Tradycje adwokatury…, jw., s. 20. 
340 Zob. S. Car, Zarys…, jw. s. 74-75. Por. Zob. A. Kraushar, O Palestrze…, jw., s. 13; A. Bereza, Rys 

historyczny…, jw., s. 19; W. Zarzycki, Trybunalska…, jw., s. 34-37. 
341 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw. s. 66. 
342 Zob. A. Bereza, Rys historyczny…, jw., s. 19. 
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Wspomnieć przy tym należy, że do co najmniej początków XVIII stulecia zdobycie 

kwalifikacji w zakresie nauk prawnych nie było zadaniem łatwym, czego przyczyną było 

niewielkie znaczenie prawa świeckiego w uniwersyteckich programach nauczania343. S. Car 

ocenia z resztą, iż nauka prawa w dawnej Polsce nigdy nie stała na wysokim poziomie344. 

Powodowało to, że podstawowym miejscem zdobywania wiedzy prawniczej i kształtowania 

postawy etycznej kandydatów na adwokatów były kancelarie sądowe oraz adwokackie. W 

tych ostatnich pobierali oni naukę pod okiem patronów, wobec czego ich kwalifikacje 

zawodowe stanowiły w dużym stopniu pochodną wiedzy i umiejętności ich opiekunów345. 

Nie dziwi więc – jak wywodzi S. Estreicher – charakterystyczny dla okresu nowożytnego 

wzrost liczby adwokatów-praktyków, którzy byli obeznani nie tyle z treścią przepisów 

prawnych, co z formalnościami wymaganymi przy ich stosowaniu346. Poziom nauczania w 

kancelariach sądowych i adwokackich wysoko ocenia S. Car, który z kolei twierdzi, iż 

zdobyte w nich przygotowanie zawodowe otwierało drogę do wszelkich godności i 

wyższych urzędów krajowych, co powodowało, że cieszyło się tak dużą popularnością347. 

Nie wydaje się jednak słuszne obciążanie adwokatury odpowiedzialnością za całość 

negatywnych zjawisk w wymiarze sprawiedliwości, do jakich dochodziło w omawianym tu 

okresie. Kondycja moralna adwokatury szła w parze z kondycją całego wymiaru 

sprawiedliwości, którego niedostatki, stanowiły odzwierciedlenie stanu rozchwianego, 

pogłębiającego się z czasem w kryzysie państwa. Towarzyszył temu ogólny upadek 

obyczajów, wobec czego adwokaci nie wyróżniali się szczególnie na tle przedstawicieli 

innych zawodów zaufania publicznego, a zwłaszcza sędziów348. Im równie często 

 
343 Jak wskazuje S. Estreicher, do XVII w. w Akademii Krakowskiej, tak jak i w innych polskich ośrodkach 

uniwersyteckich, nie wykładano prawa świeckiego, a popularne wówczas, choć niedostępne dla każdego, 

studia zagraniczne dawały wiedzę tylko teoretyczną, najczęściej w obszarze prawa rzymskiego, które w 

umiarkowanym stopniu znalazło swoje odzwierciedlenie w procesie polskim. Zob. S. Estreicher, Kultura 

prawnicza w Polsce XVI w., Polska Akademia Umiejętności, Kraków 1931, s. 8-9. 
344 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 75. 
345 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw. s. 72-73. 
346 Zob. S. Estreicher, Kultura prawnicza…, jw., s. 16. Potwierdzają to spostrzeżenia A. Kraushara, który 

odnotowuje, iż „o ile w zaczątkach istnienia Trybunałów stan obrończy zasilał się przeważnie prawnikami, 

którzy wyższe, uniwersyteckie pokończyli kursy, o tyle w XVII i XVIII w., wraz z upadkiem skali naukowej 

oświaty w kraju, palestra utraciła na powadze, stawszy się szkołą praktykantów, zaprawianych do zawodu 

obrończego przysłuchiwaniem się obronom w sądach i spełnianiem posług u głośniejszych mecenasów”. A. 

Kraushar, O Palestrze…, jw., s. 18. 
347 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 24. Zob. również: A. Kraushar, O Palestrze…, jw., s. 20-21; A. Tomaszek, 

Aplikacja w palestrze staropolskiej, „Palestra” 1989, nr 1, s. 79-94; L. Pauli, O kształceniu adwokatów w 

dawnej Polsce, „Palestra” 1957, nr 4, s. 30-40. 
348 Napięte stosunki panujące w relacjach pomiędzy adwokatami a sędziami, których konsekwencję stanowiły 

gremialne protesty podejmowane przez adwokatów – tzw. bunty palestry, interesująco opisuje T. Woner. Zob. 

T. Woner, „Bunty” Palestry w dobie upadku saskiego, „Palestra” 1959, nr 5, s. 52-58. 
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przypisywano najgorsze cechy, w tym przede wszystkim sprzedajność349. A. Kisza pisze, że 

w XVII i XVIII w., czyli – jak to ujmuje – w epoce narastania konfliktów społecznych i 

ogólnego rozprzężenia państwowego, adwokatura usiłowała wręcz uzdrawiać stosunki 

społeczne, a zwłaszcza sądownictwo350. Jest to zgodne z poglądem, który wyraża S. Car, 

wedle którego, ówczesne negatywne opinie o palestrze były przesadzone, nie wydaje się 

wszakże prawdopodobne, aby cały stan obrończy składał się z osób niemoralnych i 

działających z niskich pobudek. Zaprzecza temu – jak podnosi Car – zwłaszcza rola, jaką 

adwokatura odgrywała w życiu publicznym oraz popularność, jaką cieszyła się wśród 

społeczeństwa. Ocenę adwokatury – w opinii tego autora – obniżała przede wszystkim 

aktywność wspomnianych już kauzyperdów i innych doradców prawnych, których niekiedy 

nie odróżniano od adwokatów351.  

Wskazać należy, iż pod koniec XVIII w. pojawiło się kilka propozycji uregulowania 

działalności adwokatury, których zasadniczym celem była poprawa poziomu 

merytorycznego i etycznego adwokatów. Warto zwrócić uwagę na trzy z nich: „Zbiór praw 

sądowych” A. Zamoyskiego352, broszurę J. Tomaszewskiego „Adwokat polski za cnotą”353 

oraz „Projekt ad codicem iudiciarium” autorstwa Wojciecha Prus Olszowskiego354. 

„Zbiór praw sądowych”, zwany również Kodeksem Zamoyskiego, był projektem 

kodyfikacji prawa przygotowanym w 1778 r. na zlecenie Sejmu przez komisję działającą 

pod przewodnictwem A. Zamoyskiego. Adwokatury dotyczyły przepisy jego art. 13 części 

I – „O patronach spraw” oraz art. 25 części III, który dotyczył dependentów.  

Art. 13 Kodeksu Zamoyskiego składał się z 27 paragrafów, dość szczegółowo 

określających prawa i obowiązki adwokatów. Otwierały go postanowienia dotyczące 

 
349 Zob. S. Car, Zarys…, jw. s. 78-82; A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 67-68. P. 

Dąbkowski o urzędnikach ówczesnych kancelarii sądowych pisze w następujący sposób: „Młodzi palestranci, 

w których kipiała krew gorąca i których rozpierała także i pewność siebie szlachecka, nie zawsze zachowywali 

się w kancelarii i poza nią tak, jak tego wymagało ich stanowisko urzędowe. Niejednokrotnie, zwłaszcza w 

wieku XVIII zamiast poświęcać się nauce i praktyce sądowej, oddawali się pijatykom, grze w karty, 

miłostkom. Bójki palestry między sobą, a jeszcze częściej z mieszczanami, żydami, nawet wojskiem zdarzały 

się dosyć często. […] Mamy wzmianki o napadach na kancelarie, pobiciach, poranieniach innych urzędników, 

nawet wyższych, np. regentów, wybijano szyby w oknach kancelarii, strzelano przez okna do wnętrza 

kancelarii […] rzucano się z szablą w ręku na zwierzchników”. P. Dąbkowski, Palestra i księgi sądowe 

ziemskie i grodzkie w dawnej Polsce, Pamiętnik Historyczno-Prawny, Lwów 1926, s. 21. 
350 Zob. A. Kisza. Tradycje adwokatury…, jw., s. 22-23. 
351 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 81-82. 
352 A. Zamoyski, Zbiór praw sądowych na mocy konstytucyi roku 1776 przez J. W. Andrzeja Zamoyskiego EX 

Kanclerza Koronnego, Kawalera Orderu Orła Białego ułożony y na seym roku 1778. podany. Cz. 1, Wydawca 

Andrzej Zamoyski, Warszawa 1778. Zob. E. Borkowska-Bagieńska, „Zbiór Praw Sądowych” Andrzeja 

Zamoyskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 1986. 
353 J. Tomaszewski, Adwokat polski za cnotą, Drukarnia Wolna Jana Potockiego, Warszawa 1791. 
354 Zob. W. Szafrański, Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2008. 
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ogólnych obowiązków stawianych wobec osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu 

adwokata, od których – zgodnie z regulacją – oczekiwano odpowiedniego poziomu wiedzy 

(z zakresu języka polskiego, łaciny, prawa publicznego, prawa cywilnego, prawa 

naturalnego, prawa rzymskiego oraz historii Polski), posiadania dobrych obyczajów oraz 

zdobycia praktyki zawodowej (w kancelarii sądowej oraz kancelarii adwokackiej, którą 

określano: aplikacją355), której zaliczenie – potwierdzone tzw. atestem – dawało prawo 

przystąpienia do egzaminu adwokackiego (kwalifikacyjnego). Pozytywny wynik 

wskazanego tu egzaminu uprawniał do złożenia przysięgi przy sądzie pierwszej instancji356. 

Prawo wykonywania zawodu przy sądzie wyższej instancji uwarunkowane zostało 

złożeniem z pozytywnym wynikiem kolejnego egzaminu zawodowego oraz uzyskaniem 

rekomendacji adwokatury danego sądu357.  

Dalsze przepisy Kodeksu Zamoyskiego odnosiły się szczegółowo do zasad 

wykonywania zawodu, w tym m.in. sposobu zachowania się adwokatów podczas rozpraw 

oraz ich praw i obowiązków związanych z udziałem w sprawie sądowej. Wynika z nich 

m.in., iż za istotną dla należytego wykonywania zawodu adwokata uznawano już wówczas 

swobodę i niezależność, która dotyczyć miała stosunku adwokata do strony przeciwnej, 

ustanowionego przez nią pełnomocnika oraz sądu. W świetle regulacji sędziowie oraz strony 

zobowiązani zostali do okazywania szacunku adwokatom w czasie prowadzonych rozpraw, 

jak i po ich zakończeniu. Sędziom zabroniono m.in. przerywania wypowiedzi adwokatów 

oraz zawstydzania ich jakimkolwiek sposobem, zaś stronie przeciwnej lżenia, odgrażania się 

i prześladowania adwokatów na sławie i majątku. Adwokaci z kolei zobowiązani zostali do 

okazywania szacunku stronie przeciwnej, innym adwokatom, a także sądowi358.  

W świetle przepisów omawianego tu Kodeksu za podstawowy obowiązek etyczny 

adwokata uznać należy lojalność wobec mocodawcy, z czym wiązały się obowiązki 

szczegółowe, w tym m.in.: pilności w podejmowanych działaniach procesowych, 

punktualności, właściwego przygotowania do sprawy oraz przedstawiania niezbędnych 

dokumentów i innych dowodów w taki sposób, aby nie prowadziło to do opóźnień lub 

odroczeń posiedzeń. Zbyt częstym i długim przemowom adwokatów, które uznawano 

wówczas za przyczynę tamowania procesów, przeciwdziałać miało wprowadzenie w każdej 

 
355 Zob. A. Abramski, J. Konieczny, Adwokatura w projekcie „Zbioru praw sądowych” Andrzeja Zamoyskiego 

z 1778 roku, „Palestra” 1984, nr 1, s. 50. 
356 Zob. K. Kopciuch, Adwokatura w Polsce…, jw., s. 36. 
357 Zob. A. Redzik, T. J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 74; S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., 

s. 65. 
358 Zob. A. Abramski, J. Konieczny, Adwokatura w projekcie…, jw., s. 52-53. 
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sprawie tzw. pisemnej indukty, po której złożeniu i odczytaniu, adwokatowi nie wolno było 

co do zasady powoływać ustnie nowych faktów i dowodów359.  

Warto nadmienić, iż w/w regulacja przypisywała adwokaturze duże znaczenie 

społeczne. Zamykający ją przepis dawał prawo posługiwania się przez adwokatów tytułem 

„Wielmożny Patron tej Jurysdykcji”, a także obejmowania wszelkich krajowych urzędów i 

godności360. 

Z nienależytym wykonywaniem zawodu wiązały się przewidziane przez Kodeks 

Zamoyskiego kary dyscyplinarne, które mogły być wymierzane w związku z 

postępowaniem dyscyplinarnym wytaczanym przeciwko adwokatowi z urzędu albo z 

oskarżenia prywatnego. W katalogu kar znajdowały się: kara grzywny (na rzecz sądu lub 

przeciwnika procesowego), kara pozbawienia wolności, zawieszenie prawa wykonywania 

zawodu, pozbawienie prawa wykonywania zawodu przed sądem, w którym adwokat był 

ustanowiony, a także pozbawienie prawa wykonywania zawodu przed wszystkimi sądami. 

Ponadto przewidziana została odpowiedzialność odszkodowawcza adwokata wobec 

mocodawcy za niesumienną reprezentację procesową361. 

Kodeks Zamoyskiego nigdy nie wszedł w życie362. Istotne jest jednak to, iż stanowił 

on pierwszą zamierzoną próbę całościowego uregulowania spraw adwokatury oraz praw i 

obowiązków procesowych adwokatów, które rozproszone były wówczas w rozmaitych 

regulacjach363. Choć, jak podkreślają A. Abramski i J. Konieczny, nie był to projekt 

rewolucyjny, gdyż raczej porządkował obowiązujące już instytucje, niż tworzył nowe364, to 

niewątpliwie – jak podnosi E. Borkowska-Bagieńska – wpłynął na polską myśl prawniczą 

okresu przedrozbiorowego, stanowiąc m.in. podstawę późniejszych regulacji ustawowych 

Sejmu Czteroletniego365.  

Przechodząc do charakterystyki drugiej z w/w prac dotyczących reformy 

adwokatury, jakie pojawiły się u schyłku państwowości polskiej, a jaką była wydana w 1791 

r. broszura autorstwa adwokata J. Tomaszewskiego, zatytułowana „Adwokat polski za 

cnotą”366, wskazać należy przede wszystkim, iż zawiera ona pierwszy w historii adwokatury 

 
359 Tamże, s. 53. 
360 Zob. S. Car, Zarys…, jw. s. 86-87. 
361 Zob. A. Abramski, J. Konieczny, Adwokatura w projekcie…, jw., s. 54. 
362 Został on ostatecznie uchylony przez Sejm w 1780 r. Zob. Volumina Legum, t. 8, s. 588-589. 
363 Zob. E. Borkowska-Bagieńska, O patronach albo adwokatach – tekst z 9.II.1777 r. nieznanego autora, 

„Palestra” 1986, nr 4, s. 63. 
364 Zob. A. Abramski, J. Konieczny, Adwokatura w projekcie…, jw., s. 55. 
365 Zob. E. Borkowska-Bagieńska, O patronach…, s. 65. 
366 Por. M. Janiszewska-Michalska, Nieznane projekty utworzenia korporacji zawodowej adwokatów z 1791 i 

1822 roku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2005, z. 2, s. 283-291. 



77 

 

polskiej postulat zorganizowania samorządu zawodowego adwokatów367. Propozycja 

Tomaszewskiego zakładała organizację korporacji ogółu adwokatów (Collegium 

Advocatorum), w skład której wchodziłyby rady adwokackie – określane mianem kolegiów, 

tj.: kolegium generalne (Collegium Generale) z siedzibą w Warszawie, kolegia wojewódzkie 

i kolegia prowincjonalne368. W ten sposób skonstruowany samorząd adwokacki miał być 

odpowiedzialny za egzaminowanie kandydatów do zawodu, odbieranie od nich przysięgi i 

wpisywanie ich na listy adwokatów (za co miały odpowiadać kolegia prowincjonalne), 

prowadzenie rejestru adwokatów (za co miały odpowiadać kolegia prowincjonalne oraz 

kolegium generalne, które miało gromadzić listy adwokatów z całego kraju) i sądownictwo 

dyscyplinarne (za co miały odpowiadać kolegia wojewódzkie)369. W omawianej tu pracy 

Tomaszewski wskazuje również na potrzebę podniesienia poziomu etycznego adwokatury, 

który w jego opinii nie był zadowalający. Upatruje przyczyn tego stanu rzeczy w niskim 

poziomie wykształcenia adwokatów, nieograniczonym dostępie do zawodu oraz 

nieznajomości przez nich języka łacińskiego, w którym sporządzane były akty prawne czy 

wyroki370. Receptę stanowić tu miała przede wszystkim reforma szkolnictwa wyższego, 

która – wedle jego pomysłu – przewidywać powinna utworzenie szkoły prawa krajowego, a 

także skuteczna działalność samorządu adwokackiego, który zapewniać miał dyscyplinę 

wewnętrzną adwokatury. Wskazane tu, nowatorskie – jak na owe czasy – propozycje, jak 

podaje S. Janczewski, nie zostały jednak wzięte pod uwagę w procesie ustawodawczym371. 

Ostatnia z w/w propozycji reformy adwokatury: „Projekt ad codicem iudiciarium”372 

autorstwa Wojciecha Prus Olszowskiego, powstała na kanwie prac nad Kodeksem 

Stanisława Augusta. Adwokatury dotyczyły rozdziały zatytułowane: „Regent”, „Mecenasi 

czyli adwokaci” oraz „Palestra”373. Przede wszystkim wskazać należy, iż projekt ten 

postulował zwiększenie wymagań w zakresie poziomu wykształcenia kandydatów na 

adwokatów, przewidując dla nich wymóg ukończenia szkoły prawa oraz zdobycia praktyki 

zawodowej w kancelarii adwokackiej374. Ponadto należy zwrócić uwagę na szczegółowo 

określone w nim prawne i etyczne obowiązki adwokatów, które – jak proponuje W. 

Szafrański – podzielić można na: obowiązki w interesie strony oraz obowiązki w interesie 

 
367 A. Redzik, T. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 75. 
368 Zob. J. Tomaszewski, Adwokat polski…, jw., s. 136-137. 
369 Tamże, s. 137-143.  
370 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 68. 
371 Tamże, s. 70. 
372 Por. W. Szafrański, Projekt ad codicem iudiciarium Wojciecha Prus Olszowskiego, Wydawnictwo 

Poznańskie, Poznań 2008. 
373 Zob. W. Szafrański, „Mecenasi czyli adwokaci” w projekcie z 1792 r., „Palestra” 2002, nr 3-4, s. 126-127. 
374 Tamże, s. 127. 
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porządku prawnego. Do pierwszych z nich należały m.in.: obowiązek przestrzegania granic 

umocowania, pilności, lojalności wobec mocodawcy (zakaz zdrady), prowadzenia sprawy 

aż do jej zakończenia, właściwego przygotowania się do rozprawy, prawidłowego 

sporządzenia dokumentów oraz przedstawienia ich sądowi, ograniczenia się w 

wystąpieniach przed sądem do odczytania indukty i objaśnień, zakaz nabywania przedmiotu 

sporu, zakaz pobierania nadmiernego honorarium lub – w przypadku obrony z urzędu – 

domagania się jakiejkolwiek zapłaty czy wysługi od klienta, zakaz zatajania dokumentów. 

Drugie z w/w obowiązków – wobec porządku prawnego – obejmowały m.in. nakaz 

okazywania szacunku sądowi oraz poszanowania prawa i sprawiedliwości – przez co należy 

rozumieć zakaz przedstawiania sądowi nieprawdziwych informacji, nawet w interesie 

mocodawcy. Z nieprzestrzeganiem przez adwokatów zasad wykonywania zawodu wiązać 

się miała odpowiedzialność dyscyplinarna375. Omawiany tu projekt nie znalazł ostatecznie 

uznania w oczach ówczesnych legislatorów. 

Sprawy adwokatury nie znalazły większego zainteresowania w związku z reformami 

prawnymi przeprowadzanymi u schyłku Rzeczpospolitej szlacheckiej, przez co nie 

doczekała się ona własnej regulacji, która odpowiadałaby ówczesnym oczekiwaniom i 

potrzebom środowiska adwokackiego376. Po ostatecznej utracie przez Polskę suwerenności 

(1795 r.) adwokatura polska została wchłonięta przez adwokatury państw zaborczych, 

ulegając dezorganizacji na skutek osadzenia w ich prawodawstwie377.  

Adwokatura polska odrodziła się na krótko w okresie funkcjonowania Księstwa 

Warszawskiego (1807-1815). Została wówczas powiązana z ustrojem sądownictwa. Na 

mocy przepisów wykonawczych do ustawy konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r. wydanych 

przez ministra sprawiedliwości F. Łubieńskiego została ona podzielona na trzy kategorie: 

patronów – działających przy trybunałach pierwszej instancji, adwokatów – działających 

przy sądach apelacyjnych oraz mecenasów – działających przy sądzie kasacyjnym. 

Adwokaci nie tworzyli korporacji zawodowej, lecz byli traktowani jak urzędnicy sądowi. 

Podlegali sądom służbowo i dyscyplinarnie378. Do uzyskania prawa wykonywania zawodu 

adwokata wymagane było zdobycie wykształcenia prawniczego, ukończenie aplikacji i 

złożenie egzaminu asesorskiego (patroni) lub sędziowskiego (adwokaci), z czego zwolnieni 

byli jedynie obrońcy przy sądach karnych. Najwyższych kwalifikacji oczekiwano od 

 
375 Tamże, s. 129-130. 
376 Zob. T. Woner, Próby reform palestry w okresie Sejmu Czteroletniego, „Palestra” 1956, nr 3, s. 66-77. 
377 Zob. S. Car, Zarys…, jw., s. 90. 
378 Zob. G. Smyk, Francuskie prawo i instytucje ustrojowe w Księstwie Warszawskim, „Annales Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska” 2007, nr 63, s. 45-46. 
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mecenasów, którym przysługiwało prawo sporządzania i podpisywania kasacji, których 

odrzucenie przez sąd groziło konsekwencjami dyscyplinarnymi379. Wysoki poziom kadr 

wymiaru sprawiedliwości, w tym adwokatów, gwarantować miała działalność utworzonej 

mocą dekretu królewskiego z 18 marca 1808 r. Szkoły Prawa i Administracji w 

Warszawie380. Warto nadmienić, iż ustrój adwokatury wprowadzony w Księstwie 

Warszawskim, pomimo jego upadku, przetrwał w Królestwie Polskim, z drobnymi 

zmianami, do 1876 r., kiedy to wprowadzono w nim rosyjską reformę sądową z 1864 r. 

Poza tym, aż do odzyskania niepodległości, adwokatura rozumiana jako 

zorganizowana prawnie, posiadająca swój odrębny status, jednolita grupa zawodowa, nie 

istniała381. Pomimo upadku państwa i jego podziału przetrwała jednak jako środowisko, choć 

jego członkom przyszło funkcjonować w odmiennych realiach ustrojowych382.  

Sytuacja adwokatów w poszczególnych zaborach kształtowała się różnie, przy czym 

najtrudniej funkcjonowało się adwokatom w zaborze pruskim i – do połowy XIX stulecia – 

w zaborze austriackim383. Niektóre ziemie polskie zostały inkorporowane w zakresie 

organizacji wymiaru sprawiedliwości oraz prawodawstwa, pozostałe pod tym względem 

posiadały faktyczną lub pozorną odrębność w formie autonomii384.  

R. Łyczywek odnotowuje, iż pomimo niesprzyjających warunków politycznych 

adwokatura polska w okresie zaborów zachowała jedność ideowo-narodową, a jej 

działalność, pomimo braku ram organizacyjnych, stanowiła przykład istnienia 

międzyzaborczego życia społeczeństwa polskiego. Przejawiało się to – zdaniem tego autora 

– zwłaszcza w podejmowanych przez środowisko adwokackie staraniach o organizację 

samorządu zawodowego385. Ponadto adwokaci zrzeszali się w różnego rodzaju organizacje, 

korzystając w tym zakresie z wolności, jaką udawało im się uzyskać względem władz 

zaborczych. Podejmowali także działalność dobroczynną, angażowali się w działalność 

samorządu terytorialnego, pełnili liczne urzędy publiczne, obejmując niekiedy wysokie 

stanowiska w administracji państwowej386. Dzięki zdobytemu wówczas doświadczeniu 

publicznemu w późniejszym okresie odegrali istotną rolę w kształtowaniu się pierwszych 

 
379 Zob. A. Bereza, Rys historyczny…, jw., s. 20; S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 83. 
380 Zob. P. Cichoń, Droga do zawodu sędziego w Księstwie Warszawskim, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa 

Polskiego” 2012, t. 15, s. 47-50. 
381 Zob. M. Zaborski, Zarys ustroju i dziejów Adwokatury Polskiej, „Palestra” 2003, nr 11-12, s. 59. 
382 Zob. A. Kisza, Tradycje adwokatury…, jw., s. 27. 
383 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw., s. 71. 
384 Zob. K. Kopciuch, Adwokatura polska w okresie rozbiorów (uwagi historycznoprawne), „Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2016, z. 91, s. 106. 
385 Zob. R. Łyczywek, Historia adwokatury polskiej okresu zaborów, „Palestra” 1971, nr 9, s. 27-28.  
386 Szerzej o adwokaturze polskiej w latach 1795-1914: A. Redzik, T. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 

83-150. 
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niepodległych instytucji państwowych, w szczególności w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości387.  

Potwierdza to A. Redzik, który ocenia, iż w drugiej połowie XIX w. i na początku 

XX w. adwokaci tworzyli najsilniejsze i najefektywniejsze środowisko inteligencji polskiej, 

które było mocno zaangażowane m.in. w działalność publiczną, kulturalną i publicystyczną. 

Szczególnie istotna – jak wywodzi autor – była jednak świadczona przez adwokatów pomoc 

prawna, zwłaszcza polegająca, często na bezinteresownej, obronie praw i wolności 

obywateli polskich przed sądami. Z tego powodu – jak dodaje – adwokatura cieszyła się 

szacunkiem i popularnością w społeczeństwie388.  

Adwokatów polskich w okresie zaborów obowiązywały zasady etyki adwokackiej. 

Nie były one jednak ujęte w systematyczny zbiór, wobec czego źródła etycznych powinności 

stanowiły ustalone zwyczaje, uchwały samorządu zawodowego (zabór austriacki) oraz 

orzecznictwo dyscyplinarne. Pewne wymagania o charakterze etycznym stawiało 

ustawodawstwo. Powodowało to, że adwokaci rozstrzygając dylematy etyczne, z którymi 

spotykali się w praktyce zawodowej, musieli kierować się często ogólnie przyjętymi 

zasadami etycznymi oraz własnymi przekonaniami389.  

Na obszarze Królestwa Polskiego, zgodnie z ustawami sądowymi rosyjskimi z 1864 

r., które wprowadzono w Kongresówce (jak potocznie nazywano ziemie zaboru rosyjskiego) 

w 1875 r., przepisy przewidywały przysięgę dla obrońców, składaną przed wpisem na listę, 

w której ślubowali oni wedle roty: „Obiecuję i przysięgam dochować wierności Jego 

Cesarskiej Mości Cesarzowi Wszechrosji, wykonywać ściśle i wedle najlepszego mego 

rozumienia prawa Cesarstwa, nie pisać i nie mówić w sądzie nic takiego, co mogłoby 

przyczynić się do osłabienia kościoła prawosławnego, państwa, społeczeństwa, rodziny i 

dobrych obyczajów, lecz uczciwie i sumiennie spełniać obowiązki zawodowe, nie naruszać 

poszanowania dla sądów i władz i bronić interesów lub osób, których sprawy będą mi 

powierzone”390. Przepisy zawierały również zakazy, takie jak m.in. zakaz kupowania lub 

 
387 W 1917 r., jak podała D. Rydlichowska, do sądownictwa przeszło około 30% adwokatów (w okresie 

zaborów w Królestwie Polskim sędziami mogli być jedynie Rosjanie). Zob. D. Rydlichowska, Karta z dziejów 

adwokatury polskiej cz. II - od rozbiorów do niepodległej Polski, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2015, nr 

33, s. 115. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, aż do 1939 r. adwokaci sprawowali urząd Pierwszego 

Prezesa Sądu Najwyższego. Adwokat był pierwszym prezesem i organizatorem Prokuratorii Generalnej. W 

1918 r. adwokaci zostali również prezesami Najwyższego Trybunału Administracyjnego i Najwyższej Izby 

Kontroli: zob. Z. Krzemiński, Adwokatura Polska w latach 1918-1939, „Palestra” 1988, nr 11-12, s. 62-63. 
388 Zob. A. Redzik, Jak rodził się nowoczesny polski samorząd adwokacki, „Palestra” 2014, nr 3-4, s. 301. 
389 Zob. M. Materniak-Pawłowska, Adwokatura w Królestwie Polskim w latach 1876-1918, „Czasopismo 

Prawno-Historyczne” 2010, z. 2, s. 182. 
390 Zob. Ustawy sądowe obowiązujące w Guberniach Królestwa Polskiego na mocy najwyżej zatwierdzonego 

19 lutego 1875 roku postanowienia o zastosowaniu ustaw sądowych z 20 listopada 1864 roku do 
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nabywania w inny sposób w imieniu własnym lub pod pozorem nabycia dla osoby trzeciej, 

przedmiotu sporu, zakaz występowania w sądzie przeciwko wymienionym członkom 

najbliższej rodziny, zakaz podejmowania się obrony stron przeciwnych, jak też 

przyjmowania pełnomocnictwa od strony przeciwnej w tej samej sprawie (zmiany 

mocodawcy). Obrońcy mieli ustawowy obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej (co 

znajdowało sankcję na gruncie postępowania cywilnego i karnego), który obejmował nie 

tylko czas prowadzenia sprawy, ale również okres po jej zakończeniu. Za uchybienia 

powstałe z ich winy w procesie strona miała prawo dochodzić odszkodowania przed sądem, 

który wyrokował w sprawie. Niezależnie od tego, w przypadku dowiedzenia umyślnego 

działania na niekorzyść mocodawcy, obrońcy groziła odpowiedzialność karna391.  

Poza regułami wynikającymi z w/w przepisów adwokaci praktykujący w Królestwie 

Polskim stosowali zasady etyki przyjęte zwyczajowo w środowisku adwokackim, jak 

również wynikające z orzecznictwa dyscyplinarnego. Ówczesne poglądy adwokatury 

polskiej na kwestie etyki adwokackiej wyłożył D. Torosiewicz w publikacji „Myśli o 

powołaniu obrońców sądowych w krótkości zebrane”392. Torosiewicz pisze we wskazanej 

tu pracy o adwokaturze jako instytucji połączonej z dobrem ludzkości393, która z tego 

względu ma szczególną misję społeczną i zasługuje na najwyższy szacunek. Wskazuje przy 

tym, iż adwokatura stanowi powołanie, które służy nie tylko wymiarowi sprawiedliwości, 

ale przede wszystkim ludziom. Zadaniem adwokata – zdaniem Torosiewicza – jest 

„publicznie i śmiało niewinności bronić, prawość samą wspierać, zasady słuszności i prawa 

umieć wynajdywać i te jasno i dokładnie przedstawiać, przeciw przemocy i każdemu 

przywłaszczaniu śmiało nastawać, to wszystko nie jest rolą pospolitego i zwyczajnego 

człowieka”394. Co istotne, autor poświęca wiele miejsca zagadnieniom etyki adwokackiej, 

zwłaszcza z punktu widzenia potrzeby ochrony godności zawodu395. Wymaga ona, jak 

wskazuje, właściwego postępowania adwokatów wobec stron postępowania, innych 

adwokatów, sądu oraz władz publicznych. W tym zakresie nakreśla m.in. następujące 

powinności etyczne: 

1) w stosunku do stron:  

 
Warszawskiego Okręgu Sądowego, Petersburg 1875, https://9lib.org/document/ozl72gy4-obowiazujace-

zatwierdzonego-postanowienia-warszawskiego-utverzdennago-varsavskomu-organizacya-ucrezdenie.html; 

http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=15190&from=publication (dostęp: 05.06.2021). 
391 Tamże. 
392 D. Torosiewicz, Myśli o powołaniu obrońców sądowych w krótkości zebrane, S. Orgelbrand, Warszawa 

1917. 
393 Tamże, s. 5-6. 
394 Tamże, s. 12. 
395 Zob. F. S., Z dziejów myśli adwokackiej, „Palestra” 1957, nr 2, s. 68-71. 
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a) zachowania niezależności i szacunku; 

b) zachowania taktu i kultury; 

c) dochowania lojalności mocodawcy; 

d) nienarażania mocodawcy na zbędne koszty procesowe; 

e) zachowania pilności, sumienności i gorliwości w obronie, niezależnie od 

statusu majątkowego klienta; 

f) dochowania tajemnicy adwokackiej.  

2) w stosunku do innych adwokatów: zachowania szacunku.  

3) w stosunku do sądu i władz publicznych: zachowania szacunku396.  

„Myśli o powołaniu obrońców sądowych w krótkości zebrane” stanowią relatywnie 

kompleksowe, jak na owe czasy, ujęcie problematyki adwokatury. Niewątpliwą zaletą 

omawianej tu pracy jest precyzyjne nakreślenie stawianych wobec adwokatów powinności 

o charakterze etycznym, których systematyka (podział na obowiązki wobec: klienta, sądu i 

innych organów państwowych oraz innych adwokatów) przypomina budowę Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej).  

Warto nadmienić, że praca zawierała również projekt organizacji samorządu 

adwokackiego, w ramach którego przewidziano utworzenie izb obrończych oraz 

korporacyjnego sądownictwa dyscyplinarnego. O istotnym znaczeniu publikacji świadczy 

fakt, że została ona ponownie wydana z inicjatywy Delegacji Adwokatury Warszawskiej i 

Koła Prawników Polskich w 1917 r., a więc w okresie kształtowania się koncepcji 

adwokatury w niepodległej Polsce.  

Za niezwykle doniosły dla środowiska adwokackiego, a świadczący o rosnącej 

potrzebie uregulowania podstawowych kwestii związanych z etyką adwokacką, 

powszechnie uważa się tekst pt. „Etyka obrońca”397, opublikowany w 1886 r. przez 

środowisko adwokackie w „Gazecie Sądowej Warszawskiej” wraz z dołączoną do niego 

ankietą. Kwestionariusz, który odgrywa tutaj kluczową rolę, opracowany został przez 

warszawskich adwokatów – A. Suligowskiego, S. Bełzę, J. Benzefa i A. Preisa – i stanowić 

miał wstęp do późniejszej, pierwszej w historii adwokatury polskiej, kodyfikacji etyki 

adwokackiej. Składał się on ze 104 pytań, podzielonych na pięć obszarów tematycznych 

(działów), dotyczących obowiązków:  

1) ogólnych (cz. A, pytania od 1 do 10); 

2) względem klientów (cz. B, pytania od 11 do 59); 

 
396 Tamże, s. 34-37. 
397 A. Suligowski, Etyka obrończa, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1886, nr 14, s. 220-223. 
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3) względem sądu (cz. C, pytania od 60 do 78); 

4) względem kolegów (cz. D, pytania od 79 do 103); 

5) względem dependentów (cz. E, pytanie nr 104).  

Tego rodzaju podział wynikał, jak wskazali autorzy, z konieczności 

wyszczególnienia różnego rodzaju obowiązków i zadań etycznych adwokatów w 

społeczeństwie. 

Genezę publikacji, a także zarys potrzeb w zakresie opracowania zasad etycznych 

zawodu, wykłada we wstępie do kwestionariusza A. Suligowski, pisząc, iż „stan obrończy 

w naszym kraju, pomimo dawnego istnienia, nie sformułował dotąd zasad etycznych dla 

swej działalności w społeczeństwie. W braku ustalonych norm, obrońcy kierowali się 

własnym natchnieniem, może zwykle dobrem, które jednak bywało błędnym. 

Nieskrępowani żadnymi stałymi wskazówkami, idąc drogą osobistych popędów i poglądów, 

stawać mogli niekiedy w sprzeczności z wymaganiami i potrzebami ogółu. Musiało się to 

odbijać ujemnie w skutkach. Zapewne przewadze szlachetnych stron polskiej natury 

zawdzięczać należy to, że na tym chwiejnym poziomie życia statek cnoty obrończej nie 

rozbił się i ocalał. Niebezpieczeństwo przecież nie ustało, raczej powiększyło się!”398.  

W dalszej części w/w artykułu Suligowski zwraca uwagę na ówczesne problemy 

adwokatury. Wskazuje m.in. na zbyt łatwy dostęp do zawodu adwokata, który powoduje 

przypływ do zawodu osób o wątpliwym przygotowaniu, a także na braki w wykształceniu 

adwokatów, które przyczyniają się do licznych błędów z ich strony. Z tych powodów – jak 

dodaje – „potrzeba wskazówek, zwłaszcza moralnych, daje się czuć coraz bardziej”399. 

Zauważa ponadto, że poważna dyskusja o potrzebie uregulowania spraw etyki adwokackiej 

rozgorzała zarówno w kołach warszawskich adwokatów, jak i w pozostałych częściach 

państwa, co dowodzi „większej dojrzałości stanu obrończego, który sam pragnie jasno 

określić cele i zadania, do jakich dąży”400. Konstatuje, iż „myśl jednak nie wystarcza, 

potrzeba ją oblec w ciało i urzeczywistnić! Potrzeba podnieść sztandar czystości i godności 

stanu, potrzeba go zatknąć na bezpiecznym od przechodnich fal brzegu! A potrzeba ta jest 

palącą. Periculum in mora!”401.  

Kwestionariusz skierowany został do środowisk prawniczych, przede wszystkim 

adwokatów. Warto zwrócić uwagę na co najmniej kilka, spośród ponad setki niezwykle 

 
398 A. Suligowski, Etyka obrończa, jw., s. 220. 
399 Tamże. 
400 Tamże. 
401 Tamże. 
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interesujących pytań, które zostały w nim zawarte. Mają one o tyle istotne znaczenie, że 

stanowią wyraz ówczesnego poziomu etycznego i świadomości etycznej adwokatów, a także 

postrzegania roli i obowiązków adwokatury w społeczeństwie. Na przytoczenie zasługują 

zwłaszcza te z nich, których treść wskazuje na to, że z zawodem adwokata wiążą się 

powinności wykraczające poza czysto usługowy charakter czynności zawodowych, 

odnoszące się do czegoś co można określić mianem publicznego wymiaru świadczenia 

pomocy prawnej przez adwokatów. Zadane w kwestionariuszu pytania dotyczyły m.in. 

statusu adwokata w państwie, jego roli w wymiarze sprawiedliwości, życiu społecznym i 

prywatnym obywateli. Były one następujące:  

 

„Jak należy zapatrywać się na powołanie obrońcy? czy jest ono jednoznaczne z pojęciem pełnomocnictwa, czy 

też obejmuje donioślejsze cele i obowiązki, i jakie mianowicie?” (pyt. 1, cz. A); „Czy zawód obrończy daje się 

pogodzić z innymi zajęciami? Z jakimi mianowicie łączyć go można, z jakimi zaś nie?” (pyt. 3, cz. A); „Czy 

obrońca ma pełną swobodę przynoszenia pomocy prawnej lub jej odmawiania? Czy są wypadki i jakie, w 

których nie powinien się od tej pomocy uchylać i na odwrót?” (pyt. 9, cz. A); „Jakie wymagania powołanie 

obrońcy stwarza dla jego życia prywatnego?” (pyt. 10, cz. A); „Czy istnieje granica i jaka mianowicie dla 

popierania interesu klienta? (Kolizja z ustalonymi zasadami moralnymi, społecznymi i prawnymi)” (pyt. 11, 

cz. B); „Czy tajemnica klienta może być przez obrońcę naruszoną? a jeżeli może, to w jakich wypadkach?” 

(pyt. 13, cz. B); „Czy godzi się przewlekać sprawy, wytaczać w imieniu klienta procesy zbyteczne, rozdzielać 

je na części bez rzeczywistej potrzeby, etc. dla korzyści osobistej?” (pyt. 38, cz. B); „Czy obrońca, mający 

powierzony sobie interes klienta, jest obowiązany do przedsiębrania wszelkich czynności, jakie będą w jego 

mocy, chociażby bez wyraźnego zlecenia, jeżeli dobro osoby, której sprawę prowadzi, tego wymaga?” (pyt. 

39, cz. B); „Jakim interesem klienta kierować się powinien obrońca w sprawie karnej?” (pyt. 50, cz. B); „Czy 

i o ile obrona podsądnego pozostawać może w sprzeczności z jego żądaniem lub objaśnieniem?” (pyt. 51 cz. 

B); „Czy w obronie wolno zmyślać fakty?” (pyt. 62, cz. C); „Czy w obronie przystoi tłumaczyć przepisy na 

korzyść klienta wbrew prawu? W jakich granicach swoboda interpretacji prawa w ustach obrońcy jest 

dozwoloną?” (pyt. 63, cz. C)402.  

 

Zawarte w kwestionariuszu pytania wskazują, że zawód adwokata został 

potraktowany przez jego autorów jako profesja wymagającą przestrzegania szczególnego 

rodzaju powinności etycznych, dotyczących zarówno sfery zawodowej adwokata, jak i sfery 

publicznej. Z tym większym ubolewaniem należy przyjąć, że omówione tu badania nie 

doprowadziły do opracowania i opublikowania jakichkolwiek jego wyników, choć, jak 

wskazuje B. Suligowski, adwokatura gremialnie na niego odpowiedziała403. Sprowokowała 

 
402 Kwestyonaryusz, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1886, nr 14, s.221-223. 
403 Zob. B. Suligowski, W sprawie etyki, „Palestra” 1969, nr 7, s. 60. Odmiennie początkowo Z. Krzemiński, 

zdaniem którego, ankieta nie wywołała dyskusji, a jej autorzy nie uzyskali odpowiedzi na postawione pytania. 
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ona jednak środowisko adwokackie do dyskusji, której przejawem był m.in. opublikowany 

w dwóch częściach, na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”, artykuł pt.: „Dyscyplinarna 

działalność petersburskiej rady obrończej (Przyczynek do kwestionariusza co do etyki 

obrończej)”404, którego autor – podpisany M. St. – omówił przyjęte przez nią zasady 

etyczne405. 

Warto w tym kontekście również nawiązać do przemyśleń adwokata przysięgłego H. 

Cederbauma zawartych w opublikowanej w 1911 r. pracy pt.: „Adwokatura w Królestwie 

Polskim. Luźne kartki”406. Jak wskazuje w niej autor „adwokat jest pomocnikiem przy 

wymiarze sprawiedliwości i sługą prawa”407, a jego podstawowym zadaniem jest walka o 

„prawdę i sprawiedliwość”408. Z tego tytułu – jak dodaje – adwokat musi być niezależny od 

jakichkolwiek wpływów – „bądź urzędowych, bądź ekonomicznych”409 – „a nawet, będąc 

członkiem stronnictwa, powinien wznieść się ponad interesy partyjne, by dążyć tylko ku 

prawdzie i sprawiedliwości”410. Niezależność adwokatury – w opinii Cederbauma – stanowi 

wymóg zdobycia zaufania społecznego, które jest niezbędne dla wypełniania powierzonych 

jej zadań411.  

Za jeden z najważniejszych obowiązków etycznych adwokata uważa Cederbaum 

wymóg dochowania tajemnicy adwokackiej, która – jak wskazuje – obejmuje wszystko to, 

o czym adwokat dowiedział się bezpośrednio lub pośrednio w związku z prowadzeniem 

sprawy, co de facto odpowiada współczesnemu rozumieniu tej instytucji412. Ponadto 

Cederbaum formułuje na kartach swojej pracy szereg zasad etycznych, którymi winni 

 
Zob. Z. Krzemiński, Z historii prac nad kodyfikacją etyki adwokackiej, „Palestra” 1968, nr 11, s. 59. 

Odpowiedzią na błędną tezę Z. Krzemińskiego, był artykuł B. Suligowskiego, który zaświadcza o istnieniu 

pokaźnej ilości odpowiedzi na ankietę, które posiadał jego ojciec – autor ankiety. Z. Krzemiński następnie 

sprostował swoje stanowisko w tej kwestii. Zob. Z. Krzemiński, Sławni warszawscy adwokaci, Wolters 

Kluwer, Warszawa 2007, s. 54-55. O zainteresowaniu ankietą świadczyć może także list do redakcji „Gazety 

Sądowej Warszawskiej” opublikowany w jej nr 16 (1886) adwokata J. Karpińskiego, który sugeruje, aby 

adwokaci udzielając odpowiedzi na ankietę porządkowali swoje wypowiedzi oznaczając numer pytania, do 

którego się odnoszą. Zob. List adw. J. Karpińskiego w dziale Korespondencje Gazety Sądowej, „Gazeta 

Sądowa Warszawska” 1886, nr 16, s. 258. 
404 M. St., Dyscyplinarna działalność petersburskiej rady obrończej (Przyczynek do kwestionariusza co do 

etyki obrończej), „Gazeta Sądowa Warszawska” 1886, nr 21, 325-328; M. St., Dyscyplinarna działalność 

petersburskiej rady obrończej (Przyczynek do kwestionariusza co do etyki obrończej). (Dokończenie), „Gazeta 

Sądowa Warszawska” 1886, nr 22, s. 343-347.  
405 M. St., Dyscyplinarna działalność… , jw., s. 327. 
406 H. Cederbaum, Adwokatura w Królestwie Polskim. Luźne kartki, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa, 

Warszawa 1911. 
407 Tamże, s. 11. 
408 Tamże, s. 14. 
409 Tamże, s. 15. 
410 Tamże. 
411 Tamże. 
412 Tamże, s. 54-55. 
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kierować się adwokaci, zarówno wtedy, gdy występują przed sądem, jak i w kontaktach z 

klientami oraz innymi adwokatami. Wymagania te są następujące: 

1) w stosunku do sądu: zachowanie umiaru, taktu i szacunku, przy jednoczesnej 

ochronie godności stanu adwokackiego; 

2) w stosunku do klienta: 

a) zachowanie samodzielności i niezależności; 

b) zachowanie taktu i delikatności; 

c) powściągliwość w składaniu obietnic dotyczących wyniku sprawy; 

d) niepowoływanie się na wpływy; 

e) przestrzeganie zasad dotyczących honorarium; 

3) w stosunku do kolegów-adwokatów: 

a) niewprowadzanie spraw zaocznie, w razie nieobecności adwokata strony 

przeciwnej; 

b) zachowanie szacunku; 

c) udzielanie pomocy koleżeńskiej; 

d) uczciwość w pozyskiwaniu klientów oraz przestrzeganie zasad informowania 

o swojej działalności413. 

Zdaniem Cederbauma kluczowa rola w obszarze regulowania i egzekwowania zasad 

etyki adwokackiej przypadać powinna organom samorządu adwokackiego, którego 

powołanie postuluje. Istotne znaczenie w zakresie utrzymania dyscypliny zawodowej 

przypisuje on zwłaszcza korporacyjnemu sądownictwu dyscyplinarnemu. Zastrzega przy 

tym jednak, że podniesienie godności stanu adwokackiego może nastąpić tylko „w pełni 

życia autonomicznego korporacji, gdy członkami rady są sami obrońcy, doskonale stosunki 

znający i którym dobro ogółu na sercu leży”414.  

Na obszarze zaboru austriackiego zasady wykonywania zawodu adwokata przez 

długi czas określane były za pomocą ustaw sądowych (1772-1849)415. Adwokatura została 

zorganizowana w sposób samodzielny w 1849 r., wraz z wydaniem statutu tymczasowego 

dla adwokatury austriackiej416. Nie odnosił się on jednak w żaden sposób do praw i 

obowiązków etycznych adwokatów. Wprowadzał natomiast, w ograniczonym zakresie, 

 
413 Tamże, s. 20-44. 
414 Tamże, s. 43-44. 
415 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 112-113. 
416 Cesarskie rozporządzenie z dnia 16 sierpnia 1849 r., którym przyjęta zostaje tymczasowa ustawa o 

adwokatach, Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum Österreich, Nr 364, [w:] 

T.J. Kotliński, A. Redzik, M. Zaborski, Historia ustroju Adwokatury…, , jw., s. 75-76. 
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samorząd adwokacki oraz określał wymogi uzyskania prawa wykonywania zawodu. 

Samorząd organizacyjnie został oparty na izbach adwokackich, do których kompetencji 

należały niemal wszystkie sprawy wewnętrzne korporacji, w tym m.in. obowiązek stania na 

straży honoru i godności adwokatury. Uprawnienia izb nie obejmowały nadzoru 

dyscyplinarnego, który został powierzony sądom apelacyjnym (krajowym sądom wyższym). 

Mogły one nakładać na adwokatów kary nagany oraz kary pieniężne, a w razie cięższych 

uchybień występować do sądu najwyższego o zawieszenie lub skreślenie z listy, co 

wymagało dołączenia opinii izby adwokackiej.  

Statut obowiązywał do 1869 r., kiedy to weszła w życie ordynacja adwokacka 

przyjęta ustawą z dnia 6 lipca 1868 r.417. Opierała ona ustrój adwokatury na funkcjonujących 

już izbach adwokackich. Określała szeroki katalog praw i obowiązków adwokatów. Zostali 

oni m.in. zobowiązani do reprezentowania strony w sposób gorliwy, wierny i sumienny, przy 

wykorzystaniu wszelkich dostępnych środków, które są niesprzeczne z prawem, zakresem 

umocowania oraz sumieniem. Adwokatów obowiązywała tajemnica adwokacka. Zostali 

uprawnieni do odmowy świadczenia zastępstwa procesowego bez podania przyczyny. W 

przypadku ujawnienia uprzedniego zastępowania przez adwokata strony przeciwnej w tej 

samej sprawie lub będącej z nią powiązaną obowiązani byli odmówić jej przyjęcia lub 

wypowiedzieć pełnomocnictwo. Ponadto na adwokatów nałożono ogólny obowiązek 

etycznego postępowania, zobowiązując ich, aby poprzez rzetelność i uczciwość w 

postępowaniu strzegli honoru i godności adwokatury. Statut zabraniał łączenia 

wykonywania zawodu z odpłatnym pełnieniem funkcji urzędniczych (z wyjątkiem 

wykonywania zawodu nauczyciela oraz notariusza) oraz zatrudnieniem, które stałoby w 

sprzeczności z powagą stanu adwokackiego. 

Warto odnotować również fakt uniezależnienia adwokatury w zakresie spraw 

dyscyplinarnych od sądów, co nastąpiło za sprawą częściowego powierzenia sądownictwa 

dyscyplinarnego organom korporacyjnym. Nastąpiło to wraz z wejściem w życie ustawy z 

dnia 1 kwietnia 1872 r. o sprawowaniu karności służbowej nad adwokatami i kandydatami 

adwokackimi418, która wprowadzała statut porządkowo-karny. Dokument, określany 

również statutem dyscyplinarnym, wprowadzał odpowiedzialność dyscyplinarną za 

 
417 Ustawa z dnia 6 lipca 1868 r., mocą której zaprowadza się statut dla adwokatów, „Dziennik Ustaw Państwa”, 

Dział XXXVIII, nr 96, wydany dnia 15 lipca 1868 r., [w:] T.J. Kotliński, A. Redzik, M. Zaborski, Historia 

ustroju Adwokatury…, , jw., s. 79-87. 
418 „Dziennik ustaw dla państwa dla królestw i krajów w radzie państwa reprezentowanych”, 1872, Zeszyt XVI 

– Wydany i rozesłany dnia 9 kwietnia 1872, [w:] T.J. Kotliński, A. Redzik, M. Zaborski, Historia ustroju 

Adwokatury…, , jw., s. 88-97. 
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naruszenie przez adwokata (lub aplikanta adwokackiego) obowiązków zawodowych oraz 

uchybienie honorowi albo powadze adwokatury. Statut szczegółowo regulował organizację 

sądownictwa dyscyplinarnego, procedurę dyscyplinarną pierwszej instancji oraz procedurę 

odwoławczą, a także kwestię wykonywania orzeczeń. Funkcje sądu dyscyplinarnego 

sprawować miały powoływane w poszczególnych izbach rady porządkowo-karne. 

Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym był funkcjonujący przy każdej radzie rzecznik 

dyscyplinarny, zwany prokuratorem, którego zadaniem było stanie na straży honoru i 

powagi stanu adwokackiego oraz zasad wykonywania zawodu. Ich naruszenie podlegało 

ściganiu z urzędu lub na wniosek. Od orzeczenia dyscyplinarnego przysługiwało odwołanie, 

które było rozpatrywane przez austriacki Sąd Najwyższy w Wiedniu, przy którym 

funkcjonowała składająca się z sędziów Wyższa Komisja Odwoławczo-Dyscyplinarna419. 

Adwokatowi winnemu przewinienia dyscyplinarnego wymierzana była jedna z określonych 

katalogiem kar, tj. nagana, grzywna, zawieszenie w wykonywaniu zawodu lub, jako 

najsurowsza, skreślenia z listy, w zależności od wielkości winy i szkód, które przewinienie 

spowodowało. 

Wspomnieć również należy o stosunkach, jakie panowały w zaborze pruskim. Przede 

wszystkim wskazać trzeba, że przez długi okres adwokatura niemiecka nie funkcjonowała 

jako zawód wolny, a adwokaci stanowili element struktury wymiaru sprawiedliwości jako 

urzędnicy sądowi420. Nadzieje adwokatów na utrzymanie polskich instytucji w obszarze 

szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, związane zwłaszcza z utworzeniem po 

kongresie wiedeńskim Wielkiego Księstwa Poznańskiego (w którym stosowano 

przedrozbiorowe przepisy o ustroju sądów i adwokatury), dość szybko zostały 

zweryfikowane przez politykę władz pruskich. Prowadzona przez nie tzw. germanizacja z 

czasem objęła również wymiar sprawiedliwości, w którym wprowadzono niemiecki system 

prawny i jego instytucje ustrojowe. Pełna unifikacja w tym zakresie nastąpiła w 1835 r.421. 

Adwokaci narodowości polskiej zostali włączeni w ten system na prawach adwokatów 

niemieckich, co wiązało się m.in. z obowiązkiem prowadzenia spraw w języku niemieckim 

 
419 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw. s. 77. 
420 Wykonywanie zawodu przez komisarzy sprawiedliwości (Justizkommissäre), jak nazywały ich regulacje 

pruskie, określała powszechna ordynacja sądowa dla państw pruskich (1793 r.) oraz pruska ordynacja 

kryminalna (1805 r.). Od 1849 r. komisarze sprawiedliwości korzystali z tytułu Rechtsanwält, lecz ich zakres 

działania niewiele się w związku z tym zmienił. Zob. A. Bereza, Rys historyczny…, jw., s. 22. 
421 Zob. K. Kopciuch, Adwokatura polska…, jw., s. 107-108. 
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oraz występowania przed sądami obsadzonymi najczęściej wyłącznie przez niemieckich 

sędziów422. 

Niezależna adwokatura niemiecka, w której skład weszli także adwokaci 

narodowości polskiej, powstała dopiero za sprawą ustawy z dnia 1 lipca 1878 r., która weszła 

w życie 1 października 1879 r. (Rechtsanwaltsordnung423). Uregulowania w niej zawarte 

wprowadzały wolność wykonywania zawodu, co oznaczało, że adwokatem mógł zostać 

każdy kto spełniał ustawowe przesłanki. Uzyskanie prawa wykonywania zawodu 

obwarowane było obowiązkiem uzyskania kwalifikacji sędziowskich, tj. ukończeniem 

studiów prawniczych, złożeniem egzaminu referendarskiego, odbyciem 

czterdziestosześciomiesięcznej aplikacji oraz zdaniem egzaminu asesorskiego424.  

Pomimo określenia czytelnych zasad dostępu do zawodu – jak wskazuje A. 

Bąkowski – adwokaturę wykonywało niewielu Polaków425. Stały temu na przeszkodzie nie 

tyle przeciwwskazania natury formalnej, co polityka władz pruskich. W ocenie K. 

Kopciucha dbały one o to, aby aplikacja sądowa była dostępna wyłącznie dla kandydatów 

dostatecznie zweryfikowanych politycznie, dających rękojmię sumiennego wykonywania 

zawodu, zgodnie z oczekiwaniami państwa. Z tego tytułu – jak dodaje autor – pomimo 

konstytucyjnej równości obywateli, Polacy spotykali się z licznymi decyzjami 

odmawiającymi dostępu do aplikacji prawniczych426. Potwierdza to R. Łyczywek, który 

pisze, że zdobycie jakiegokolwiek stanowiska w sądownictwie czy administracji było dla 

polskich prawników bardzo trudne, choć nieliczne przypadki w tym względzie dotyczyły 

właśnie adwokatury427. S. Janczewski wskazuje nadto, iż osoby narodowości polskiej, które 

wiązały swoją przyszłość z wykonywaniem funkcji w wymiarze sprawiedliwości, wysyłane 

były do ośrodków niemieckich, co miało na celu trwałe związanie ich z niemieckim 

systemem politycznym i prawnym428.  

Dodać należy, że wraz z wejściem w życie ustawy o adwokaturze z 1878 r. powołano 

do życia samorząd adwokacki, którego podstawowymi strukturami były izby adwokackie. 

Ich właściwość terytorialna pokrywała się z okręgami sądów apelacyjnych, których prezesi 

sprawowali nadzór nad korporacją. Wprowadzono również samorządowe sądownictwo 

 
422 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw. s. 73; tenże, Adwokatura międzywojenna (Przyczynek do 

dziejów adwokatury), „Palestra” 1968, nr 11-12, s. 25. 
423 https://histox.de/wp-content/files/1878-07-01G_Rechtsanwaltsordnung.pdf (dostęp: 06.06.2021). 
424 Zob. M. Zaborski, Zarys ustroju…, jw., s. 60. 
425 Zob. A. Bąkowski, O nowym opracowaniu historii Adwokatury polskiej, „Palestra” 2012, nr 1-2, s. 223. 
426 Zob. K. Kopciuch, Adwokatura polska…, jw., s. 108. 
427 Zob. R. Łyczywek, Historia Adwokatury, jw., s. 36-37. 
428 Zob. S. Janczewski, Dzieje adwokatury…, jw. s. 73-74. 
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dyscyplinarne. Wyroki wydawane przez sądy dyscyplinarne podlegały zaskarżeniu do 

Najwyższego Trybunału Dyscyplinarnego przy Sądzie Rzeszy429. 

Pod koniec XIX i w początkach XX stulecia problematyka prawniczej etyki 

zawodowej stanowiła już nie tylko żywy przedmiot dyskusji środowisk prawniczych na 

całym świecie, ale również pojawiły się jej pierwsze kodyfikacje430. Potrzeba 

usystematyzowania etycznych zasad wykonywania zawodu sygnalizowana była również 

przez polskich adwokatów. Najkorzystniejsze warunki prowadzenia dyskusji wewnętrznej i 

podejmowania działań na tym polu panowały w zaborze austriackim, w którym adwokatura 

posiadała nie tylko własny samorząd, ale również, począwszy od przyjęcia w 1867 r. ustawy 

o stowarzyszeniach, prawo zrzeszania się w organizacje społeczne. Wiele z powołanych na 

jej podstawie organizacji podejmowało w swojej działalności problematykę utrzymania oraz 

rozwoju poziomu etycznego adwokatury (było to celem działania m.in. Stowarzyszenia 

Koncypientów Adwokackich – od 1882 r., Stowarzyszenia Kandydatów Adwokackich – od 

1896 r., Stowarzyszenia Adwokatów we Lwowie – od 1883 r., Stowarzyszenia Kandydatów 

Adwokatury Okręgu Izby Adwokatów w Przemyślu – od 1904 r.)431.  

W Królestwie Polskim, z uwagi na brak samorządu adwokackiego, przez długi czas 

jedyną organizacją, w której podejmowana była dyskusja wewnętrzna o sprawach 

adwokatury była powołana w 1885 r. Kasa Pomocy Adwokatów Przysięgłych w Warszawie, 

która, pomimo dość wąsko określonych celów działania (została powołana w celu niesienia 

pomocy potrzebującym adwokatom i ich rodzinom), faktycznie pełniła rolę nieformalnego 

samorządu warszawskiej adwokatury. Forum dyskusji wewnętrznej stanowiły również tzw. 

„piątki prawnicze”, organizowane przez adwokata A. Suligowskiego432. Warto nadmienić, 

że adwokatura warszawska powołała w dniu 16 kwietnia 1903 r. tajny, konspiracyjny sąd 

koleżeński, którego podstawowym zadaniem było podniesienie poziomu wymagań 

etycznych stawianych przedstawicielom palestry. Prowadził on postępowania dyscyplinarne 

dotyczące adwokatów i aplikantów adwokackich do 1914 r., przeprowadzając w tym czasie 

około 80 spraw. W uchwaleniu statutu tego sądu i wyborach pierwszych jego sędziów 

 
429 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 137-138. 
430 Kodyfikacja etyki prawniczej na świecie zapoczątkowana została uchwaleniem w 1887 r. w Stanach 

Zjednoczonych kodeksu etycznego prawników w Alabamie – Code of Ethics of the Alabama State Bar 

Association, który został następnie adaptowany w innych stanach, by w 1908 r. stać się ogólnonarodowym 

kodeksem – ABA Canons of Professional Ethics. Nieco później kodyfikacja etyki adwokackiej rozpoczęła się 

w Europie. Zob. M. Jurzyk, Nauczanie etyki prawniczej w Stanach Zjednoczonych, „Rejent” 2002, nr 7, s. 52-

56.  
431 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 126-127. 
432 Zob. L. Nowodworski, Organizacje społeczne adwokatury. (Odczyt wygłoszony na zebraniu Oddziału 

Warszawskiego Związku Adwokatów Polskich dnia 29 lutego 1936 roku), Oddział Warszawski Związku 

Adwokatów Polskich, Warszawa 1936, s. 11-12. 
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dyscyplinarnych wzięło udział 352 adwokatów, co dowodzi, że adwokatura była żywo 

zainteresowana podnoszeniem poziomu etycznego i utrzymaniem godności zawodu, nawet 

pomimo niesprzyjających temu warunków politycznych433.  

U progu I wojny światowej adwokatura polska pochłonięta była przede wszystkim 

wewnętrzną dyskusją na temat kształtu przyszłego samorządu adwokackiego, zwłaszcza w 

obliczu jego oczekiwanej unifikacji, która miała nastąpić po uzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. Z tą myślą zawiązano w 1911 r. we Lwowie Związek Adwokatów Polskich, 

który zrzeszał adwokatów ze wszystkich trzech zaborów434. W 1914 r. zorganizował on 

pierwszy, powszechny Zjazd Adwokatów Polskich, określany niekiedy w literaturze 

mianem „sejmu polskiej adwokatury”435. W opinii środowiska adwokackiego – jak podaje 

L. Nowodworski – zjazd był oznaką zjednoczenia palestry polskiej w dobie, gdy dzieliły ją 

jeszcze granice zaborów, manifestacją jej siły i znaczenia436. Spośród 35 referatów, które 

zostały zgłoszone pod obrady, kilka dotyczyło problematyki etyki adwokackiej. Były to 

m.in. wystąpienia L. Caro – „Godność stanu w adwokaturze”, J. Rosenblatta – „O etyce 

adwokatury europejskiej”, F. Boguckiego – „Zagadnienia etyki w adwokaturze” oraz A. 

Mogilnickiego – „W kwestii kodeksu etyki adwokackiej”. Ze szczególnym 

zainteresowaniem spotkały się tezy ostatniego z wymienionych prelegentów, który 

scharakteryzował obowiązujące zasady etyki adwokackiej oraz zaprezentował ich wykaz, 

który przeszedł do historii pod nazwą „dekalog zasad etyki adwokackiej”437. Brzmiały one 

następująco: 

 

1) „Będąc przedstawicielem klienta, broniąc jego interesów i praw, reprezentując go wobec sądu i 

przeciwnika, kierując się jego krokami w dziedzinie prawa, adwokat jednak nie może utożsamiać się 

z osobą klienta; przed ustaleniem sposobu postępowania winien na chwilę zamienić się w sędziego i 

ocenić możliwie bezstronnie nie tylko prawne, ale i etyczne dane. 

2) Przed przyjęciem sprawy w ogóle, cywilnej lub karnej (w imieniu oskarżyciela), adwokat powinien 

ją ocenić z punktu widzenia prawnego i etycznego i stanowczo odmówić przyjęcia sprawy, jeżeli ją 

uważa: a) za beznadziejną pod względem prawnym, b) za sprzeczną z zasadami etyki ogólnej lub 

zawodowej. Oskarżonemu w sprawie karnej adwokat w zasadzie nie powinien odmówić pomocy. 

 
433 Zob. E. Czajkowski, List do redakcji, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1919, nr 14, s. 139. 
434 Zob. A. Redzik, Związek Adwokatów Polskich (1911–1939) i jego rola w adwokaturze polskiej okresu II 

Rzeczypospolitej, [w:] Społeczeństwo a władza. Ustrój, prawo, idee, red. J. Przygodzki, M. J. Ptak, 

Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 593–608. 
435 Zob. A. Redzik, T.J. Kotliński, Historia Adwokatury, jw., s. 142. 
436 Zob. L. Nowodworski, Organizacje społeczne..., jw., s. 14. 
437 Zob. C. Jaworski, Słowo wstępne, [w:] Wspomnienia adwokata i sędziego, A. Mogilnicki, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2016, s. 7-8. 
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3) Sprawę z urzędu adwokat powinien prowadzić z taką samą starannością jak sprawy płatne. 

Zastępowanie się w sprawach z urzędu jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych, i to przez 

odpowiednich zastępców. 

4) Wiadomości, które zostały powierzone adwokatowi przez klienta z wyraźnym lub domyślnym 

zastrzeżeniem tajemnicy, stanowią tajemnicę zawodową, której adwokatowi pod żadnym pozorem 

zdradzić nie wolno. 

5) Adwokat nie powinien zabierać głosu w prasie lub działać w inny sposób w celu urobienia opinii 

publicznej na korzyść lub szkodę jednej ze stron w procesie przed jego ukończeniem. 

6) Adwokat jako obrońca w sprawie karnej nie powinien zwalać winy na współoskarżonego. 

7) Adwokat winien unikać wszelkich czynów mających na celu zareklamowanie go wobec publiczności. 

8) Adwokat nie powinien wyszukiwać spraw ani sam, ani za pośrednictwem osób trzecich. 

9) Wspólność – zawodu i zajęcia rodzi dla członków korporacji adwokackiej pewne obowiązki 

wzajemne. Adwokaci powinni pomagać sobie w miarę możności i ułatwiać sobie wzajemnie należyte 

wykonywanie zawodu i obowiązków zawodowych. 

10) Adwokaci starsi, o większej praktyce, mają obowiązek przyjmowania do swoich kancelarii młodych 

prawników w celu kształcenia ich w zawodzie adwokackim”438. 

 

Opracowaniem zbioru zasad etyki adwokackiej na podstawie wymienionych w 

referacie tez, zgodnie z przedstawioną przez Mogilnickiego propozycją oraz podjętą w 

związku z tym uchwałą zjazdową, miała zająć się powołana w tym celu komisja. Inicjatywa 

ta nie została jednak zrealizowana wskutek wybuchu wojny. Do powołania komisji celem 

opracowania zasad etyki adwokackiej doszło nieco później, na podstawie uchwały z dnia 21 

lipca 1916 r. Delegacji Adwokatury Warszawskiej, powołanego w 1915 r. nieformalnego 

samorządu zawodowego adwokatury439. Działalność komisji nie została jednak zwieńczona 

opracowaniem jakiegokolwiek projektu440. 

Warto odnotować, że w przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości został 

wydany dekret Rady Regencyjnej z dnia 20 lutego 1918 r. w przedmiocie przysięgi dla 

ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów441. W art. 1 określał on rotę przysięgi 

adwokackiej, na którą należy zwrócić uwagę, ponieważ wyrażała ona podstawowe 

powinności etyczne adwokatów. Brzmiała ona następująco: „Przysięgam Panu Bogu 

Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu Ojczyzny 

 
438 Cyt. za: J. Basseches, I. Korkis, Ustrój adwokatury oraz zasady etyki adwokackiej, Biblioteka Wydawnictw 

Prawniczych, Lwów 1938, s. 8-10. 
439 Delegatura Adwokatury Warszawskiej powołana została w celu reprezentowania ogółu polskiego 

środowiska adwokackiego w dniu 16 września 1915 r. i funkcjonowała aż do chwili ukonstytuowania się 

adwokatury zgodnie z dekretem w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Polskiej z 1918 r. 
440 Zob. Z. Krzemiński, Z historii…, jw. s. 59. 
441 Dz. U. Nr 4, poz. 6. 
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wolność, niepodległość i potęgę mieć zawsze przed oczyma, rady i pomocy przeciw prawu, 

dobrym obyczajom, porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu Państwa Polskiego nie 

dawać; interesy klientów zgodnie z ustawą i sumieniem ochraniać; dla sądów i władz 

publicznych poszanowanie zachowywać; obowiązki zawodu gorliwie spełniać; honoru i 

godności stanu adwokackiego strzec. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Syna Jego 

Męka”442.  

Mocą postanowień w/w dekretu, adwokaci byli zobowiązani do złożenia ślubowania 

przed właściwą radą adwokacką, a następnie podpisania stosownego protokołu. Warto 

zauważyć, że przysięga miała również wymiar religijny. Dekret określał cztery jej formy: 

dla katolików, dla protestantów obrządku ewangelicko-reformowanego, dla protestantów 

obrządku ewangelicko-augsburskiego oraz oddzielną dla adwokatów wyznania 

mojżeszowego443.  

Z dniem 1 stycznia 1919 r. wszedł w życie dekret Naczelnika Państwa w przedmiocie 

statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r.444. Był to jeden 

z pierwszych aktów prawnych odrodzonego po 123 latach niewoli państwa. Do jego 

rychłego wydania przyczynił się projekt przygotowany jeszcze w okresie walk o 

niepodległość przez Delegację Adwokatury Warszawskiej, który został opublikowany w 

1917 r. na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”445. Statut był w założeniu aktem 

przejściowym, który miał obowiązywać na ziemiach dawnego zaboru rosyjskiego do czasu 

unifikacji prawa na obszarze odrodzonej Polski446. Przedmiotem regulacji były prawa i 

obowiązki adwokatów, organizacja samorządu adwokackiego oraz sądownictwa 

dyscyplinarnego447.  

Odnosząc się do treści poszczególnych przepisów statutu tymczasowego zwrócić 

należy przede wszystkim uwagę na jego art. 4, który określił istotę wykonywania zawodu 

adwokata. Zgodnie z jego treścią: „Adwokat winien być rzecznikiem prawa i słuszności. 

 
442 Tamże. 
443 Zob. G. Maroń, Instytucja ślubowania…, jw. s. 10-11. 
444 Zob. A. Dalczyński, Statut tymczasowy Palestry Państwa Polskiego, „Palestra” 1988, nr 11-12, s. 6-14. 
445 Zob. Projekt Statutu Palestry Królestwa Polskiego, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1917, nr 3, s. 1-4. 
446 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1922 r. od 1 lipca 1922 r. moc obowiązująca dekretu 

została rozciągnięta na tzw. Ziemie Wschodnie, obejmujące województwa: nowogródzkie, poleskie i 

wołyńskie oraz powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego (Dz.U. 1922, Nr 

47, poz. 416). Kolejnym rozporządzeniem, wydanym tego samego dnia, dekret rozciągnięto również na Ziemię 

Wileńską (Dz.U. 1922, Nr 47, poz. 417). W dawnym zaborze austriackim i pruskim utrzymały moc prawną 

regulacje: austriacka z 1868 r. i niemiecka z 1878 r. Jednolity ustrój adwokatury polskiej wprowadzono dopiero 

w 1932 r., na podstawie rozporządzenia Prezydenta RP z 7 października 1932 r. Prawo o ustroju adwokatury 

(Dz.U. 1932, Nr 86, poz. 733), które weszło w życie 1 listopada 1932 r. 
447 Zob. A. Dalczyński, Statut tymczasowy…, jw., s. 7. 
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Winien poświęcać się obowiązkom swym z całą gorliwością i sumiennością, mając na 

względzie dobro publiczne, okazywać poszanowanie i posłuch dla sądów, urzędów i 

organów Palestry, przestrzegać zasad koleżeństwa, strzec nawet w życiu prywatnym powagi 

swego stanu i zachowywać się zgodnie z wymogami honoru i przyzwoitości”. Ponadto warto 

wskazać, że przed rozpoczęciem wykonywania zawodu adwokata, statut wymagał złożenia 

ślubowania, wedle roty określonej we wspomnianym już dekrecie Rady Regencyjnej z dnia 

20 lutego 1918 r. Wprowadzał także wymóg dochowania tajemnicy adwokackiej co do 

informacji uzyskanych przez adwokata w związku z wykonywaniem zawodu, dając zarazem 

gwarancję jej nienaruszalności ze strony sądu lub innych władz publicznych. Gwarantował 

nadto adwokatom wolność słowa i pisma w postaci immunitetu adwokackiego, w związku 

z którym odpowiedzialność za zniewagę uczestników postępowania ze strony adwokata 

egzekwowana mogła być wyłącznie na drodze dyscyplinarnej.  

Regulacja ta tworzyła zarazem dwuszczeblowy samorząd zawodowy adwokatury. 

Zwierzchnim jego organem była Naczelna Rada Adwokacka, do której kompetencji należało 

m.in. czuwanie nad honorem i powagą palestry oraz ustalanie zasad etyki adwokackiej. 

Składała się ona z delegatów izb adwokackich, które stanowili adwokaci i aplikanci 

adwokaccy wykonujący zawód na obszarze danego sądu apelacyjnego. Adwokaci izby 

wybierali spośród siebie członków rady adwokackiej. Do jej uprawnień należało m.in. 

czuwanie nad należytym wykonywaniem zawodu, przestrzeganiem etyki adwokackiej oraz 

sprawowanie władzy dyscyplinarnej. Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogli zostać 

pociągnięci do odpowiedzialności zawodowej przed wybieranym przez radę adwokacką 

sądem dyscyplinarnym za wykroczenia przeciwko obowiązkom zawodowym, honorowi i 

godności stanu adwokackiego. Do katalogu kar dyscyplinarnych zaliczały się: przestroga, 

napomnienie, nagana, zawieszenie w czynnościach zawodowych do roku oraz wykreślenie 

z listy. W sprawach dotyczących honoru i godności stanu adwokackiego odwołania od 

orzeczeń sądu pierwszej instancji (izbowego) rozpatrywał sąd dyscyplinarny przy Naczelnej 

Radzie Adwokackiej, a w innych sprawach senat dla spraw dyscyplinarnych utworzony przy 

Sądzie Najwyższym. 

Po 1918 r. o potrzebie kodyfikacji zasad etyki adwokackiej przypominano od czasu 

do czasu w tekstach publicystycznych publikowanych w czasopismach prawniczych448. 

Dyskusja ta odżyła z całą mocą podczas zwołanego w 1919 r. z inicjatywy Związku 

Adwokatów Polskich powszechnego Zjazdu Adwokatury Polskiej w Warszawie. Wzięło w 

 
448 Zob. J. Basseches, I. Korkis, Ustrój Adwokatury…, jw., s. 10. 
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nim udział 350 adwokatów z całej Polski. Zjazd obradował przede wszystkim w kwestii 

wprowadzenia jednolitego ustroju adwokatury we wszystkich dawnych zaborach, ale 

wysunął i sformułował także postulat kodyfikacji zasad etyki adwokackiej. Konkluzje 

zjazdu były jednak mniej entuzjastyczne od prezentowanych przez środowisko adwokackie 

w przeszłości, uznano bowiem, że kodyfikacja w ścisłym znaczeniu nie jest niezbędna, 

natomiast najistotniejszą sprawą adwokatury jest krzewienie zasad etyki adwokackiej i 

podnoszenie poziomu etycznego adwokatów. W związku z tym zdecydowano o 

opracowaniu zasad etyki adwokackiej, ale nie w formie kodeksu, lecz zbioru uchwał i 

orzeczeń dyscyplinarnych449.  

Po 1929 r. kwestia kodyfikacji zasad etyki adwokackiej stała się przedmiotem 

żywych dyskusji w środowisku adwokatury warszawskiej. Doprowadziły one do podjęcia 

przez Radę Adwokacką w Warszawie w dniu 1 października 1935 r. uchwały powołującej 

komisję do opracowania zbioru zasad etyki zawodowej. Prace komisji, jak wskazują źródła, 

przebiegały jednak powoli i były przez to często poddawane krytyce450. Jej działalność 

opóźniał brak zgody co do formy i zakresu będącej przedmiotem jej prac regulacji. Osią 

sporu pomiędzy ścierającymi się w owym okresie środowiskami zwolenników i 

przeciwników kodyfikacji etyki była kwestia zasadnicza – rozstrzygnięcie czy ujęcie całości 

zagadnień etyki zawodowej w jeden zbiór jest w ogóle możliwe, a zarazem czy tworzenie 

zbioru, który miałby charakter niewyczerpujący ma jakikolwiek sens. O ile więc panowała 

zgoda co do znaczenia zasad etyki dla adwokatury, o tyle podzielone były zdania czy należy 

opracować i uchwalić kodeks etyczny, czy też podstawą egzekwowania jej zasad należy 

uczynić zebrane w zbiór tezy uchwał samorządowych i orzeczeń dyscyplinarnych.  

W warszawskiej adwokaturze lat trzydziestych, a w szczególności w jej kołach i 

kierownictwie – jak wspominał członek komisji kodyfikacyjnej B. Suligowski – przeważała 

zdecydowanie druga z wymienionych wyżej koncepcji451. Znalazła ona swój wyraz w samej 

uchwale z 1935 r., powołującej komisję kodyfikacyjną. Wyrażała ona bowiem pogląd, że 

„kodyfikacja zasad etyki adwokackiej z natury rzeczy musiałaby wkraczać nieraz w 

dziedzinę samego ustalania tych czy innych zasad, tak iż w tej dziedzinie kodyfikacja nie 

wydaje się możliwą, natomiast możliwym i wysoce pożądanym jest zebranie i wydanie w 

 
449 Zob. S. Janczewski, Adwokatura międzywojenna (Przyczynek do dziejów adwokatury), „Palestra” 1968, nr 

11, s. 30. 
450 Zdaniem B. Suligowskiego krytyka była niesłuszna, ponieważ zgromadzona przez komisję przed wojną 

dokumentacja obejmowała ponad 1000 stron z tezami, co było materiałem obszernym i wymagającym 

opracowania, więc siłą rzeczy również czasu. Nie pomagał temu napływ bieżących spraw, które zajmowały 

pracowników i kierownictwo rady adwokackiej. Zob. B. Suligowski, W sprawie…, jw., s. 60-61. 
451 Tamże, s. 60. 
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sposób systematyczny zasad etyki zawodowej, ustalonych już dotychczas przez organy 

samorządu adwokackiego a rozsianych, między innymi w szeregu orzeczeń i uchwał 

Naczelnej Rady Adwokackiej, Sądu Najwyższego oraz sądów dyscyplinarnych izb 

adwokackich”452.  

Podobne do dominujących wśród warszawskich adwokatów poglądów na 

kodyfikację etyki adwokackiej wyrażane były w orzecznictwie dyscyplinarnym miejscowej 

izby adwokackiej. Potwierdza to choćby wyrok sądu dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w 

Warszawie z dnia 13 maja 1933 r. (D. 8/1933), w którym stwierdza się, iż „zasady etyki 

adwokackiej i godności stanu z natury rzeczy nie mogą być unormowane ścisłymi 

przepisami. Podstawy moralne, jakimi winien się kierować adwokat w swojej działalności, 

oraz wytyczne zmierzające do utrzymania godności stanu na wysokim poziomie 

kształtowały się wiekami i stanowią najcenniejszy dorobek i chlubę stanu adwokackiego. 

Rzeczą członka Palestry, jego wiedzy, doświadczenia i sumienności jest rozstrzyganie 

wątpliwości, jak adwokat w danym wypadku powinien postąpić. Przyjęcie natomiast zasady, 

że adwokatowi w jego działalności wolno czynić wszystko, co nie jest wyraźnie przez prawo 

zakazane, stanowiłoby niebezpieczny prejudykat, prowadzący do przekreślenia najlepszego 

dorobku szeregu pokoleń stanu obrończego”453. 

Przeciwnikiem kodyfikacji etyki zawodowej w ścisłym znaczeniu był warszawski 

adwokat, były dziekan rady adwokackiej w Warszawie i późniejszy prezes Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego Adwokatury, J. Nowodworski454. Swoje refleksje w tym względzie 

opublikował on w 1936 r. na łamach „Gazety Sądowej Warszawskiej”, w artykule „W 

sprawie kodeksu etyki adwokackiej”455. Stwierdza w nim, że „każdy, kto w pracy swojej 

miał do czynienia z zagadnieniami etyki zawodowej, przyznać musi, iż niepodobieństwem 

jest przewidzieć wszelkie możliwe komplikacje, z jakimi się spotyka adwokat przy 

wykonywaniu swego zawodu. Już z tego tylko powodu ułożenie »kodeksu etycznego« 

musiałoby z natury rzeczy nastręczać olbrzymie, nie dające się pokonać trudności, każdy 

bowiem tego rodzaju kodeks zawierałby luki i opuszczenia”456. Ponadto, wywodzi, że „życie 

i stosunki ludzkie przy wciąż wzrastającym i potężniejącym rozkwicie urządzeń 

technicznych, komunikacyjnych itp. wprowadzają z dnia na dzień, z godziny na godzinę, tak 

 
452 Za: J. Basseches, I. Korkis, Ustrój Adwokatury…, jw., s. 10-11. 
453 Wyrok SD Izby Adwokackiej w Warszawie z dnia 13 maja 1933 r., D. 8/1933, „Palestra” 1934, nr 10, s. 

184. 
454 Zob. Z. Krzemiński, Mecenas Jan Nowodworski, „Palestra” 1981, nr 1, s. 97. 
455 J. Nowodworski, W sprawie kodeksu etyki adwokackiej, „Gazeta Sądowa Warszawska” 1936, nr 7, s. 99-

100. 
456 Tamże, s. 99. 
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kolosalne i tak głęboko sięgające zmiany w stosunkach towarzyskich, społecznych i 

państwowych, że kodeks, gdyby się nawet ukazał, byłby od razu spóźnionym i nie 

odpowiadającym warunkom czasu i miejsca”457. Nowodworski dalej przekonuje, że „zbiór 

norm, »kodeks etyczny« wówczas jedynie byłby celowym, gdyby zawierał wyraźne i jasne 

przepisy sprawowania zawodu adwokackiego. A to właśnie jest niemożliwe nie tylko 

dlatego, że niepodobieństwem jest przewidzieć i ustalić przepisy etyczne, które by na 

wszystkie zagadnienia etyczne dały odpowiedź, lecz i dlatego, że, chociaż istnieje pojęcie 

nienaruszalne i stałe, jakim jest poczucie honoru adwokata i godności stanu, to jednak ani 

honor, ani godność w ramki przepisów i paragrafów ująć się nie dadzą. Poczucie honoru i 

godności stanu winno panować bezapelacyjnie nad działalnością zawodową adwokata, lecz 

jedynym sędzią, kierującym tą działalnością, decydującym ostatecznie, jak należy w 

poszczególnym wypadku postąpić, będzie nie ten czy inny przepis kodeksu, lecz 

wewnętrzny głos sumienia, głos, bez którego najbardziej wytrawny i uczony prawnik, 

najsubtelniejszy dialektyk i najwspanialszy mówca nie będzie dobrym adwokatem”458. 

Zasadniczy, zdaniem Nowodworskiego, bo wyrażający podstawowe powinności zawodowe 

adwokata, jest art. 15 obowiązującej wówczas ustawy z dnia 7 października 1932 r. prawo 

o ustroju adwokatury, zgodnie z którym „adwokat winien być rzecznikiem prawa i 

słuszności, obowiązki swego zawodu spełniać sumiennie i gorliwie, mając na względzie 

dobro Państwa, okazywać poszanowanie dla sądów, urzędów oraz organów adwokatury, 

przestrzegać zasad honoru i koleżeństwa, tudzież strzec powagi i godności adwokatury”. 

Przepisu tego, zdaniem autora, rozwinąć się nie da i nie należy, gdyż to adwokat zawsze 

powinien mieć pozostawioną absolutną swobodę samodzielnej oceny w jaki sposób 

postąpić, aby pozostać w zgodzie z honorem i przyzwoitością, bez uszczerbku dla 

adwokatury. Wskazówek w tym zakresie – jak wskazuje autor – powinna dostarczać 

działalność adwokatury oraz różnych zrzeszeń adwokackich, a także orzecznictwo 

dyscyplinarne459. 

Poza dyskusją nad formą opracowania zasad etyki adwokackiej, w adwokaturze 

pojawiły się również koncepcje poddające w wątpliwość zasadność szczegółowego 

określania oraz promowania postaw etycznych w środowisku adwokackim. W odpowiedzi 

na nie obronę etyki adwokackiej podjął m.in. adwokat E. Waśkowski, co uczynił w 

opublikowanym na łamach „Palestry” artykule pt. „Zadanie adwokatury i zasady etyki 

 
457 Tamże. 
458 Tamże. 
459 Tamże, s. 100. 
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adwokackiej”460. Uzasadnieniem dla określania zasad etyki adwokackiej, w ocenie autora, 

jest szereg niebezpieczeństw, które wiążą się z wykonywaniem zawodu adwokata, przez co, 

jak twierdzi „adwokatura, więcej niż jakikolwiek inny rodzaj działalności, wymaga 

należycie rozbudowanej etyki zawodowej, t.j. […], systemu prawideł zachowania się, 

których naruszenie winno być sankcjonowane karami dyscyplinarnymi”461. Waśkowski 

podjął polemikę z poglądami mówiącymi o niemożliwości zaistnienia etyki adwokackiej w 

ogóle, z uwagi na rzekomy, mający wynikać z istoty zawodu, brak moralności adwokatów, 

a także twierdzeniami o zbędności określania szczegółowych zasad etyki adwokackiej 

wobec obowiązującej każdego człowieka etyki ogólnej. Ustosunkowując się do tych tez, 

autor wyraźnie wskazuje, że cele adwokatury są dalekie od nieetycznych praktyk, ale też 

podkreśla, że od osób wykonujących niektóre zawody wymaga się standardów wyższych od 

przeciętnych462. 

Dyskusja dotycząca formalizacji zasad etyki adwokackiej była żywa nie tylko w 

kręgach warszawskiej adwokatury. Przeciwko kodyfikacji zasad etyki adwokackiej w 

ścisłym znaczeniu wypowiedzieli się m.in. aplikanci wileńscy, którzy w 1937 r., na łamach 

„Wileńskiego Przeglądu Prawniczego”, opublikowali pisemne podsumowanie dyskusji, 

która odbyła się w Sekcji Zawodowej Seminarium Aplikantów Adwokackich przy Radzie 

Adwokackiej w Wilnie463. W artykule, autorstwa W. Dąbrowskiego i S. Szejnkestela, 

pojawiły się następujące refleksje: „Obecnie zastanowić się należy nad celowością i 

możliwościami naszej kodyfikacji: Czy może ona spełnić postawione jej zadanie? Czy 

można zasadnicze założenia etyczne tak wyczerpująco rozwinąć w poszczególnych 

przepisach, aby znalazły zastosowanie w najrozmaitszych możliwych wypadkach i 

regulowały całokształt działalności zawodowej w jej wszelkich przejawach? Czy w 

rezultacie można będzie, jak to jest w prawie karnym, stwierdzić, że bez zarzutu jest 

postępowanie adwokata, który nie popadł w konflikt z wyraźnymi pozytywnymi przepisami 

kodeksu? Naszym zdaniem odpowiedź na wszystkie powyższe pytania powinna wypaść 

negatywnie”464. Jak uzasadniają autorzy „kodyfikacja taka zafiksowałaby jedynie pewien 

minimalny poziom etyczny postępowania, nie dając jednocześnie żadnego impulsu do 

wznoszenia się ponad poziom, mogłaby zawierać tylko niektóre przepisy, nie normując 

 
460 E. Waśkowski, Zadanie adwokatury i zasady etyki adwokackiej, „Palestra” 1932, nr 3-10. 
461 E. Waśkowski, Zadanie Adwokatury…, jw., s. 15. 
462 Zob. E. Waśkowski, Zadanie Adwokatury…, jw., s. 13-34. 
463 W. Dąbrowski, S. Szejnkestel, W kwestii kodyfikacji norm adwokackiej etyki zawodowej, „Wileński 

Przegląd Prawniczy” 1937, nr 6, s. 169-173. 
464 Tamże, s. 170. 
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szczegółowo całokształtu wielobarwnej i bogatej działalności zawodowej adwokata i 

całkowicie rozminęłaby się z celem, któremu ma służyć. Lepiej więc, aby norma etyki 

zawodowej była żywa, choć niepisana, i aby żywe poczucie etyczne uzgadniało działanie 

zawodowe adwokata z jego szczytnymi zadaniami jako rzecznika prawa i słuszności”465. 

Autorzy artykułu wypowiedzieli się natomiast pozytywnie w kwestii opracowania ogólnych 

zasad postępowania zawodowego, czyli zbioru etyki zawodowej rozumianego szeroko: 

„Wypowiadając się przeciwko kodyfikacji, uznajemy jednak za bardzo pożądane 

opracowanie zasad postępowania w poszczególnych dziedzinach życia zawodowego 

(stosunek do sądu, do kolegów, do klientów itp.) na podstawie ogólnie przyjętych w życiu 

korporacyjnym poglądów, uchwał i zaleceń organów adwokatury oraz orzecznictwa 

dyscyplinarnego z podaniem należytego umotywowania poszczególnych zasad. Oczywiście 

praca taka miałaby na celu jedynie danie przeglądu kulturalnego i etycznego dorobku stanu 

adwokackiego i stałaby się cennym drogowskazem dla członków palestry, jednak bez 

pretensji do wyczerpywania i normatywnego uregulowania przedmiotu. W tym zakresie 

zbiór taki spełniły swoje pożyteczne zadanie”466. 

Formalizacja zasad etyki adwokackiej zaczęła się jednak w pewnym zakresie 

materializować na poziomie izbowym. Od 1931 r. na terenie izby poznańskiej obowiązywał 

„Regulamin koleżeński”, zawierający zasady etyczne obowiązujące adwokatów 

wielkopolskich we wzajemnych stosunkach. Został on w 1936 r. ponownie zatwierdzony 

przez walne zgromadzenie izby467. W 1934 r. w izbie lwowskiej uchwalono z kolei „Zasady 

Etyki Adwokackiej – wytyczne ustalone przez Radę Adwokacką we Lwowie”468. Zawierały 

one reguły postępowania dotyczące m.in.: stosunku do klientów, stosunku do innych 

adwokatów, w tym zasad koleżeństwa, pozyskiwania zleceń, reklamy, informowania o 

działalności, w tym znakowania siedziby kancelarii469, a także szereg wskazań dotyczących 

ustalania i pobierania honorarium. 

Entuzjastą formalizacji zasad etyki adwokackiej był warszawski adwokat J. Ruff, 

który biorąc udział w dyskusji środowiskowej jaka miała miejsce w 1938 r. na łamach 

 
465 Tamże, s. 172. 
466 Tamże, s. 172-173. 
467 Zob. P. Asłanowicz, Zarys historii…, jw., s. 52. 
468 Zasady Etyki Adwokackiej – wytyczne ustalone przez Radę Adwokacką we Lwowie, „Palestra” 1934, nr 9, 

s. 584-586. 
469 Jako ciekawostkę warto odnotować, że aż 3 spośród 14 obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu 

dotyczyło sposobu oznaczania siedziby kancelarii adwokackiej za pomocą tzw. tabliczki orientacyjnej. 

Przepisy wskazywały, że dozwolone było umieszczenie tylko jednej tabliczki przy bramie, jednej w sieni i 

jednej na drzwiach lokalu, o maksymalnych wymiarach 50x40 cm, a także precyzowały ich treść.  
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„Palestry”470, dał wyraz swemu poparciu dla wydania zbioru, krytykując przy tym za 

opieszałość komisję powołaną przez warszawską izbę adwokacką. Postulował, aby w 

opracowanych zasadach etyki polskiego adwokata zawarte były również przełożone, 

klasyczne, teksty zachodnich autorów, widział bowiem w etycznych standardach 

wykonywania zawodu ponadnarodowe wartości. Uważał, że „w ślad za przyswojeniem tych 

zasad powszechnych, które zarazem po latach zerwanej więzi kulturalnej, tym mocniej 

wiązać nas będą z adwokaturą zachodu, należy ująć w system, oparty na własnych 

tradycjach, zbiór zasad, tworzących normy postępowania adwokata”471. Opowiadał się za 

skorzystaniem w tym celu z orzecznictwa i uchwał, dających dostateczną odpowiedź na 

etyczne problemy palestry. Konkludując zawarł cenną i towarzyszącą wielu jemu 

współczesnym, choć nie tracącą na aktualności, myśl: „Troska o doskonalenie wartości 

etycznych adwokatury jest i musi być naczelną dewizą całej adwokatury. Poczucia 

etycznego nauczyć nikogo nic można: lecz można i należy je rozwijać i kształcić. 

Umożliwiać poznanie zasad, rozpalać w korporacji poczucie jej honoru, umacniać wiarę w 

jej powołanie i obowiązki. Kształcenie etyczne adwokatury jest równie ważne jak 

kształcenie zawodowe. Najlepszy prawnik będzie lichym adwokatem, gdy brak mu będzie 

właściwej moralnej linii”472.  

W realizację tej wzniosłej idei autor miał swój duży wkład poprzez wydanie w 1939 

r. komentarza „Dyscyplina adwokatury”473. Pisał w nim, że przestrzeganie zasad etyki 

adwokackiej należy do podstawowych obowiązków adwokata, a czuwanie nad jej 

zachowaniem, doskonaleniem i rozwojem, nad krzewieniem i realizowaniem, a wreszcie 

nad wiązaniem jej ze zmiennymi i płynnymi warunkami i okolicznościami życiowymi, 

należy do obowiązków samorządu adwokackiego. Dostrzegł przy tym, że cele i zadania 

adwokatury dalece wykraczają poza ramy wymagań zakreślonych dyspozycjami ustawy 

oraz składaną przysięgę474, przez co i wymagania etyczne muszą odpowiadać wyższym niż 

standardowe rygorom, którym podlega adwokatura. Wskazał, że „zespołowi uprawnień i 

 
470 Por. J. Ruff, Kodeks czy zbiór zasad i prawideł?, „Palestra” 1938, nr 4. 
471 Tamże, s. 331. 
472 Tamże, s. 333. 
473 J. Ruff, Dyscyplina adwokatury, Księgarnia Powszechna, Warszawa 1939.  
474 Odwoływał się do art. 67 ustawy z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 33, poz. 

289) o treści: Adwokat jest powołany do obrony prawa i słuszności; powinien obowiązki swego zawodu 

spełniać sumiennie i gorliwie, mając na względzie dobro państwa; dla sądów, urzędów i organów adwokatury 

mieć poszanowanie, strzec powagi i godności stanu, kierując się zasadami honoru i koleżeństwa, a także art. 

65 ust. 1 określającego treść ślubowania adwokackiego: „Pomny dobra państwa polskiego oraz godności stanu 

adwokackiego, przyrzekam uroczyście, że obowiązki adwokata spełniać będę zgodnie z prawem i słusznością, 

poświęcając się im z całą sumiennością i gorliwością, władzy okazywać będę poszanowanie, a w postępowaniu 

moim kierować się będę zasadami honoru i uczciwości”. 
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obowiązków zawodowych odpowiadać musi specjalny klimat moralny adwokatury – 

wyższy od przeciętnego i bardziej od niego wrażliwy i delikatny. W doskonaleniu i 

pogłębianiu rygorów etyki zawodowej, tego praktycznego idealizmu korporacji, adwokatura 

znacznie wybiegła poza linie zakreślone ogólną dyspozycją ustawy. Można powiedzieć, że 

sama, z własnej woli i nieprzymuszona, zacieśniła więzy etyczne i w bezustannej trosce o 

umocnienie ich, uczyniła z zawodu adwokackiego posłannictwo społeczne, stając 

częstokroć wyżej ponad swój obowiązek”475. Omówieniu zasad i procedury dyscyplinarnej 

towarzyszył bogaty wybór orzecznictwa, którego sygnatury zostały zacytowane wraz z 

podaniem tematyki, co nadało jej nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny wymiar. 

Dyskusje środowiskowe dotyczące potrzeby kodyfikacji zasad etyki zawodowej 

adwokatów przeciągały się w czasie, co nie znaczy, że brak było publikacji naukowych w 

przedmiocie etycznych wymogów stawianych adwokatom. Tak choćby należy tu przywołać 

wydany w 1938 r. we Lwowie komentarz adwokatów J. Bassechesa i I. Korkisa pt. „Ustrój 

adwokatury polskiej oraz Zasady etyki adwokackiej”476. Imponujący był zwłaszcza zawarty 

w nim zbiór orzecznictwa, stworzony w oparciu o orzeczenia dyscyplinarne z obszaru całego 

państwa477. Autorzy dokonali wyboru i przedstawili dorobek izbowego orzecznictwa 

dyscyplinarnego, orzecznictwa odwoławczego Sądu Najwyższego, a także uchwały 

samorządu adwokackiego w sprawach etyki zawodowej. W publikacji ponadto szczegółowo 

omówiono wiele wątków z obszaru wykonywania zawodu. Poszczególne rozdziały 

komentarza do etyki adwokackiej dotyczyły: stosunku adwokata do klienta (rozdział I), 

stosunków pomiędzy adwokatami i zasad koleżeństwa (rozdział II), obowiązków adwokata 

wobec władz samorządowych (rozdział III), stosunku adwokata do sądu i innych władz oraz 

wolności słowa (rozdział IV), postępowania adwokata w przypadku zarzucenia mu 

przestępstw lub przewinień (rozdział V), działalności adwokata jako kuratora, syndyka, 

zarządcy sądowego i sędziego polubownego (rozdział VI), reklamy i sposobu pozyskiwania 

klientów (rozdział VII), organizacji kancelarii adwokackiej (rozdział VIII), podejmowania 

dodatkowych zajęć, w tym nielicujących z godnością zawodową (rozdział IX), stosunków 

pomiędzy aplikantem a patronem (rozdział X), aplikantów adwokackich (rozdział XI), życia 

codziennego i towarzyskiego adwokata, a także jego obowiązków jako kontrahenta umów 

(rozdział XII). 

 
475 J. Ruff, Dyscyplina adwokatury, jw., s. 4. 
476 J. Basseches, I. Korkis, Ustrój adwokatury…, jw. 
477 Wyboru najciekawszych orzeczeń dokonał A. Bąkowski. Zob. A. Bąkowski, A jednak etyka adwokacka, 

„Palestra” 2008, nr 11-12, s. 189-190. 
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Autorzy w/w komentarza w publikacji tej pogodzili w pewien sposób przeciwników 

i zwolenników kodyfikacji zasad etyki adwokackiej. Odpowiadał on bowiem z jednej strony 

na potrzebę postulowanego przez środowiska warszawskie i wileńskie, zebrania 

orzecznictwa samorządowego i sądowego oraz uchwałodawstwa izbowego dotyczącego 

etyki zawodowej w jedną całość, z drugiej zaś czynił to w sposób tak systematyczny, że nie 

sposób nie dostrzec w nim walorów kodeksowych. 

Należy również wspomnieć, że mocą rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 7 

października 1932 r. prawo o ustroju adwokatury, zlaicyzowana została obowiązująca od 

1918 r. rota przysięgi adwokackiej. Zgodnie z nowymi przepisami adwokaci zostali 

zobowiązani do złożenia wobec dziekana rady adwokackiej ślubowania o następującej 

treści: „Pomny dobra Państwa Polskiego oraz godności stanu adwokackiego, przyrzekam 

uroczyście, że obowiązki adwokata spełniać będę zgodnie z prawem i słusznością, 

poświęcając się im z całą sumiennością i gorliwością, władzom okazywać będę 

poszanowanie, a w postępowaniu swym kierować się będę zasadami honoru i 

uczciwości”478. Przysięga w przyjętej wówczas formie obowiązywała adwokatów do końca 

dwudziestolecia międzywojennego, została bowiem powtórzona w treści ustawy z dnia 4 

maja 1938 r. Prawo o ustroju adwokatury. 

Prace nad uchwalenie zbioru zasad etyki adwokackiej toczyły się w okresie II wojny 

światowej, przy czym, podobnie jak większość ówczesnego życia środowiska 

adwokackiego, w warunkach konspiracji479. Po wojnie były one kontynuowane. Nie 

doprowadziły jednak do rychłego zmaterializowania się w postaci jakiegokolwiek 

dokumentu, wobec czego nadal podstawowym źródłem wiedzy o powinnościach etycznych 

adwokatów były orzeczenia dyscyplinarne, uchwały samorządowe i przyjęte przez 

środowisko adwokackie zwyczaje. Na gruncie ustawowym pewne, bardzo ogólne kierunki 

oczekiwanego od adwokatów postępowania, wskazywała rota ślubowania adwokackiego, 

która została zmieniona wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju 

adwokatury480. Regulacja zobowiązywała adwokatów (i odpowiednio aplikantów 

adwokackich) do złożenia wobec dziekana rady adwokackiej następującej przysięgi: 

„Ślubuję uroczyście w mojej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony 

i umacniania porządku prawnego Państwa Ludowego, któremu wierności zawsze 

 
478 Podobnej treści przysięgę, zgodnie z art. 101 rozporządzenia, składali aplikanci adwokaccy. 
479 Zob. W. Bayer, Adwokatura polska podczas okupacji hitlerowskiej 1939-1945, „Palestra” 1988, nr 11-12, 

s. 75-87. 
480 Dz.U. 1950 nr 30, poz. 275. 
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dochowam, obowiązki adwokata wypełniać gorliwie, sumiennie i zgodnie z przepisami 

prawa, dochować tajemnicy zawodowej, a w postępowaniu moim kierować się zasadami 

godności, uczciwości i sprawiedliwości społecznej”. Obowiązywała ona, w niemal 

niezmienionej treści481, aż do czasu uchwalenia obecnie obowiązującej ustawy Prawo o 

adwokaturze i ustalenia w niej aktualnej, cytowanej już w niniejszej pracy, roty ślubowania 

adwokackiego.  

 

2.2. Kodyfikacja etyki adwokackiej (Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu) 

 

Skoordynowane prace nad sformalizowaniem etyki adwokackiej zostały podjęte przez 

środowisko adwokackie za sprawą powołanej w 1958 r. przez NRA komisji do spraw 

opracowania projektu kodeksu etycznego, która działała w składzie: Przewodniczący – S. 

Janczewski, członkowie – Z. Albrecht, W. Bayer, B. Budka, W. Janicki, J. Kliński, J. Litwin, 

B. Ołomucki, Z. Skoczek, K. Stach, W. Żywicki. Podstawę jej badań stanowiły materiały 

zgromadzone przez jej przewodniczącego w ubiegłych latach, które zostały następnie 

opracowane i opublikowane w 1959 r. na łamach „Palestry”, w serii artykułów 

zatytułowanych „Godność zawodu”482. Na bazie tych artykułów komisja przygotowała 

projekt kodeksu, który składał się z siedmiu rozdziałów: Przepisy ogólne, Wykonywanie 

zawodu, Stosunek do sądów i władz, Stosunek do kolegów, Stosunek do klientów, Stosunek 

do organów adwokatury, Przepisy końcowe. Zawierał on 45 paragrafów483. Został on w dniu 

26 września 1959 r. zaakceptowany przez NRA i poddany pod ocenę środowiska 

adwokackiego jako „Kodeks etyki zawodowej”. Obradujący w 1959 r. Zjazd Adwokatury, 

uwzględniając wyniki powszechnych konsultacji środowiskowych484, zdecydował o 

przygotowaniu ostatecznej wersji dokumentu, a także zmianie jego nazwy, która w ocenie 

 
481 Ustawa o ustroju adwokatury z dnia 19 grudnia 1963 r., Dz.U. 1963 nr 57 poz. 309, wprowadziła jedynie 

nieznaczne korekty do roty ślubowania adwokackiego. „Państwo Ludowe” zastąpione zostało 

sformułowaniem „Polska Rzeczpospolita Ludowa”, a zamiast terminu „dochowanie” tajemnicy zawodowej 

była mowa o jej „zachowaniu”. 
482 S. Janczewski, Godność zawodu cz. 1, „Palestra” 1959, nr 6; tenże, Godność zawodu cz. 2, „Palestra” 1959, 

nr 7-8; tenże, Godność zawodu cz. 3, „Palestra” 1959, nr 9; tenże, Godność zawodu cz. 4, „Palestra” 1959, nr 

10; tenże, Godność zawodu cz. 5, „Palestra” 1959, nr 11; tenże, Godność zawodu cz. 6, „Palestra” 1959, nr 12. 
483 Kodeks etyki zawodowej [Projekt], „Palestra” 1959, nr 11, s. 42-49. Por. H. Szczurek, O etyce adwokackiej 

w praktyce raz jeszcze, „Palestra” 1988, nr 11-12, s. 134.  
484 W odpowiedzi na ogłoszone konsultacje powszechne wpłynęło 34 wypowiedzi – 6 autorstwa rad 

adwokackich, 9 od zespołów adwokackich, 19 od osób indywidualnych, co jak na ogólną liczbę 17 

wojewódzkich rad adwokackich, 450 zespołów, 5600 adwokatów, było liczbą niewielką. Niektóre wypowiedzi 

były jednak bardzo obszerne i interesujące. Zob. S. Janczewski, Z pokłosia ankiety, „Palestra” 1961, nr 1, s. 3-

14. 
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inicjatorów poprawki w tym zakresie, mogła krępować komisje dyscyplinarne485. Jak 

wskazał S. Janczewski: „przewodnią myślą twórców kodeksu wstępnego bynajmniej nie 

było stworzenie sztywnych norm, które musiałyby być stosowane z całą bezwzględnością w 

każdej sytuacji podpadającej pod daną normę, lecz ustalenie – w formie nakazów lub 

zakazów – prawideł właściwego wykonywania zawodu”486. Wynika z tego, że w założeniu 

komisji miał on odgrywać bardziej rolę swoistego przewodnika etycznego, niż 

wyczerpującej regulacji zasad etycznego wykonywania zawodu, czego obawiali się 

przeciwnicy nadawaniu mu pierwotnej nazwy. Został on ostatecznie uchwalony przez NRA 

obradującą w dniach 6-7 maja 1961 r. pod nazwą „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu”487, choć zwyczajowo określany był mianem kodeksu etyki adwokackiej.  

Ostatecznie kodeks ów składał się z 64 jednostek redakcyjnych. W części ogólnej 

zaakcentował on publiczną funkcję adwokatury, polegającą na współdziałaniu z sądami i 

innymi organami państwowymi w ochronie porządku prawnego, kształtowaniu i 

zabezpieczeniu zasad praworządności oraz w ochronie interesów obywateli. Szczególny 

obowiązek należytego i godnego wykonywania tych funkcji wynika dla adwokata z faktu 

przynależności do adwokatury (§ 1). Zbiór wskazywał ponadto na charakterystyczny dla 

ówczesnego ustroju państwowego obowiązek uwzględnienia przez adwokata interesu 

państwa i dobra społeczeństwa przy wykonywaniu czynności zawodowych w interesie i na 

rzecz reprezentowanej strony, a także dbałości o właściwe stosowanie obowiązujących 

przepisów prawnych (§ 2)488. Jednocześnie gwarantował adwokatowi przy wykonywaniu 

czynności zawodowych „pełną niezależność w ramach prawa” (§ 5). Generalne założenia 

zostały uzupełnione o szczegółowe wymagania etyczne stawiane wobec adwokatów, w tym 

obowiązki: sumienności, gorliwości oraz posiadania wysokich kwalifikacji zawodowych, 

jako niezbędne w pracy każdego członka korporacji (§3). Na adwokatów nałożono również 

obowiązek sumienności, podnoszenia poziomu pracy i dbania o dobre imię zespołu 

adwokackiego (§ 4) – uspołecznionej formy wykonywania zawodu489. Zbiór potwierdził 

także zwyczajowe, szerokie rozumienie pojęcia godności zawodu, rozciągając je na 

działalność zawodową, publiczną oraz życie prywatne adwokata. Za wykroczenie przeciwko 

godności stanu adwokackiego uznano między innymi takie zachowanie adwokata, które 

 
485 Zob. S. Janczewski, Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, „Palestra” 1961, nr 6, s. 5. 
486 S. Janczewski, Z pokłosia…, jw., s. 3. 
487 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalony na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady 

Adwokackiej w dniach 6 i 7 maja 1961 r., „Palestra” 1961, nr 6, s. 11-21. 
488 Zob. W. Żywicki, Z. Albrecht, W. Beyer, A. Dąb, S. Garlicki, S. Grosz, M. Maneli, Adwokatura jako 

współczynnik wymiaru sprawiedliwości, „Palestra” 1959, nr 7-8, s. 19-38. 
489 Zob. S. Godlewski, O organizacji pracy zespołów adwokackich, „Palestra” 1970, nr 12, s. 8-10. 
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poniża go w opinii publicznej lub podrywa zaufanie do zawodu (§ 6). Do troski o 

przestrzeganie zasad etyki i godności zawodu zobowiązano wszystkich adwokatów, dając 

im prawo wzajemnego upominania się i zawiadamiania o ciężkich uchybieniach etycznych 

innych adwokatów organów adwokatury (§ 10). Dokument utrwalił również zwyczajowe, 

rygorystyczne podejście adwokatury do kwestii reklamy, zakazując jej w jakiejkolwiek 

postaci, co uczynił także w kwestii pozyskiwania klientów za pomocą pośredników, bądź w 

jakikolwiek inny sposób, który byłby niezgody z zasadami koleżeństwa (§ 9).  

Odnośnie zasad wykonywania zawodu, adwokatów zobowiązano m.in. do 

prowadzenia spraw w sposób zgodny z zasadami etyki adwokackiej i godności zawodu, 

podejmowania czynności w granicach przepisów prawa i zgodnie z nimi, zachowania 

rzeczowości, a także szacunku do sądu, prokuratury, kolegów, stron postępowania, ich 

obrońców i pełnomocników, świadków i biegłych, zarówno w wypowiedziach ustnych, jak 

i pisemnych (§ 13-15). Kodeks stawiał wymaganie szczególnej staranności w zakresie formy 

i treści pism procesowych, jak i korespondencji zawodowej (§ 16-17). Ponadto zakazywał 

adwokatom składania zeznań w charakterze świadka na stwierdzenie okoliczności, o których 

dowiedzieli się w związku z wykonywaniem zawodu, jak również ujawniania akt własnych 

prowadzonego postępowania, zarówno w czasie realizacji zlecenia, jak i po jego rozwiązaniu 

(§ 18). 

Zbiór w sposób ogólny odnosił się do relacji łączącej adwokaturę z wymiarem 

sprawiedliwości. W stosunku do sądu i innych władz publicznych zobowiązano adwokatów 

do zachowania umiaru i taktu, a także zakazano powoływania się na osobiste znajomości i 

stosunki z ich przedstawicielami (§ 21-22). Znacznie bardziej rozbudowany został rozdział 

poświęcony zasadom koleżeństwa (§ 24-38), który poza ogólnymi zasadami wynikającymi 

z kultury i lojalności środowiskowej, określał szereg obowiązków związanych z 

wykonywaniem czynności, takich jak m.in.: zakaz porozumiewania się ze stroną z 

pominięciem jej pełnomocnika, określających zasady udzielania pomocy prawnej osobie 

posiadającej już pełnomocnika, czy wspólnego prowadzenia sprawy i prowadzenia spraw i 

czynności przeciwko innemu adwokatowi.  

W rozdziale dotyczącym stosunku adwokata do klientów wprowadzony został szereg 

gwarancji mających na celu zachowanie przez adwokata pełnej niezależności. Adwokatom 

zakazano m.in. prowadzenia spraw z którymi zgłasza się osoba nieupoważniona (§ 39), 

występowania w dwóch różnych postępowaniach na rzecz i przeciwko tej samej osobie (§ 

40), prowadzenia spraw w sytuacji zaistnienia sprzeczności interesów klientów (§ 41, 43), 

prowadzenia spraw przeciwko osobie najbliższej (§ 42), prowadzenia spraw przeciwko 
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osobie, z którą adwokat ma poważny zatarg osobisty (§ 44) oraz prowadzenia spraw w 

warunkach zaistnienia konfliktu interesów (§ 45). W świetle zasad wyrażonych w zbiorze 

klient miał prawo oczekiwać od adwokata, że ten będzie czuwał na biegiem sprawy i 

informował go – w miarę potrzeby – o jej toku, a także o jej wyniku (§ 47). Adwokatowi 

nakazano zrzeczenie się pełnomocnictwa, w przypadku utraty zaufania klienta, które 

uważane było za podstawę łączącego ich stosunku (§ 50).  

Rozdział VI omawianego aktu dotyczył stosunku adwokata do władz adwokatury, 

które – w świetle przyjętych przepisów – powinien on obdarzać szacunkiem i stosować się 

do ich zarządzeń i instrukcji (§ 59-60). Wskazano ponadto, że nakazy, zakazy i powinności 

określone w zbiorze znajdują również zastosowanie do aplikantów adwokackich (§ 63). 

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu z 1961 r., co podkreślali jego 

autorzy, nie miał na celu całościowego, wyczerpującego uregulowania zagadnień z zakresu 

etyki adwokackiej i godności zawodu. Wyraźnie wynika to z jego ostatniego postanowienia, 

zgodnie z którym, w przypadkach w nim nieprzewidzianych, ale również nieobjętych 

uchwałami organów adwokatury i orzecznictwem dyscyplinarnym, za obowiązujące 

adwokata należy uznać zasady wynikające z przyjętych w adwokaturze zwyczajów (§ 64).  

Potrzebę formalizacji w obszarze zasad etyki adwokackiej dobrze uzasadnił S. 

Janczewski, który stwierdził, że „tam, gdzie mogłaby wchodzić w grę norma etyki ogólnej, 

zbędne byłoby odwoływanie się do jakichkolwiek norm i obyczajów o charakterze 

szczególnym, wiążących się z wykonywaniem przez adwokatów czynności zawodowych. 

W adwokaturze jednak zdarzają się często sytuacje, w których prosta norma etyczna może 

okazać się niewystarczająca, w których niejednokrotnie trzeba rozstrzygać nie tylko 

zagadnienie, czy wolno tak postępować, ale również, czy godzi się, a nawet czy wypada 

czynić to lub owo. Odpowiedzi na to trzeba szukać w obyczajach i tradycjach przyjętych w 

adwokaturze. Stąd więc konieczność ich zebrania, usystematyzowania i skodyfikowania”490.  

Mając na względzie bogatą historię adwokackiej myśli etycznej oraz wcześniejsze 

nieudane próby formalizowania zasad etyki adwokackiej, przyjęcie zbioru stanowiło 

niewątpliwie istotne osiągnięcie i było dowodem wielkiej determinacji jego twórców, a 

zwłaszcza głównego autora jego projektu – S. Janczewskiego491. Istotny był zwłaszcza 

społeczny wymiar regulacji. Zwrócić należy uwagę, że adwokatura, jako pierwsze spośród 

prawniczych środowisk zawodowych w Polsce, zmierzyła się z trudnym wyzwaniem 

 
490 Zob. S. Janczewski, Zbiór zasad…, jw., s. 6. 
491 Zob. Z. Krzemiński, Mecenas Stanisław Janczewski, „Palestra” 1989, nr 4, s. 87. 
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określenia etycznych zasad wykonywania zawodu, któremu sprostała. Stanowiło to 

niewątpliwie świadectwo dojrzałości, odwagi i odpowiedzialności całej adwokatury. 

Relatywnie szybko dostrzeżono potrzebę dokonania pewnych zmian w treści 

uchwalonego w 1961 r. zbioru. Już w 1968 r. NRA powołała komisję do opracowania 

projektu jego nowelizacji, pod przewodnictwem Z. Krzemińskiego492. Zdecydowała także o 

otwartych konsultacjach środowiskowych w formie badań ankietowych493. W dniu 14 lipca 

1969 r. komisja ds. etyki opracowała wstępne założenia zmian, a następnie, po ich 

zaakceptowaniu przez Prezydium NRA, zostały one rozesłane do rad adwokackich w celu 

zaopiniowania. Ostateczny tekst regulacji został przyjęty na posiedzeniu NRA w dniu 10 

stycznia 1970 r., a wszedł w życie z dniem 1 lutego 1970 r., po jego opublikowaniu na 

łamach „Palestry”494.  

W wyniku nowelizacji zbiór składał się z ośmiu rozdziałów, zatytułowanych: 

Przepisy ogólne, Wykonywanie zawodu, Obowiązki adwokata jako członka zespołu 

adwokackiego, Obowiązki adwokata jako radcy prawnego, Stosunek do sądów i władz, 

Stosunek do kolegów, Stosunek do klientów i Stosunek do organów adwokatury. Zawierał 

liczne korekty redakcyjne, których zamiarem było nadanie mu bardziej przejrzystego 

charakteru, a także dostosowanie jego zapisów do zmian ustawowych i organizacyjnych, 

które dokonały się w adwokaturze495. 

Zmianie uległ m.in. otwierający regulację przepis § 1, który po nowelizacji, stanowił, 

że adwokatura „pełniąc funkcje publiczne jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości, 

powołana jest do udzielania pomocy prawnej zgodnie z porządkiem prawnym PRL i 

interesem mas pracujących”, co wymaga „przestrzegania ogólnych norm etycznych, zasad 

współżycia społecznego oraz godności zawodu”. Zasady wykonywania zawodu zostały 

wzbogacone o przepis stanowiący, że adwokat „powinien udzielać pomocy zgodnie z 

prawem, zasadami współżycia społecznego i etyką, zwracając jednocześnie uwagę na to, 

aby pomoc ta odpowiadała zamierzonemu celowi” (§ 11). Obowiązek rzetelności został 

doprecyzowany poprzez wskazanie, że „wystąpienia świadczące o braku przygotowania, w 

szczególności przemówienia chaotyczne i rażąco przewlekle, uchybiają godności zawodu” 

 
492 W skład komisji weszli adwokaci: Z. Krzemiński – przewodniczący, członkowie – Z. Albrecht, J. Boroda, 

Z. Czeszejko, S. Janczewski, , E. Mazur, F. Sadurski, T. Sarnowski, Z. Skoczek i W. Żywicki.  
493 Przykłady odpowiedzi zawartych w ankietach przedstawia Z. Krzemiński: Z. Krzemiński, Z historii…, jw. 

s. 63-65. 
494 Zob. Z. Krzemiński, Nowy Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu, „Palestra” 1970, nr 3, s. 3-7; 

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 

stycznia 1970 r., „Palestra” 1970, nr 12. 
495 Z. Krzemiński, Nowy Zbiór…, jw., s. 3. 
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(§ 13). Ustanowiono także obowiązek zachowania „odpowiedniego umiaru i oględności” 

przy korzystaniu z gwarantowanej immunitetem wolności słowa i pisma (§ 16). Nowość 

stanowiły ujęte w samodzielny rozdział zasady określające obowiązki adwokata jako radcy 

prawnego, czyli adwokata zatrudnionego w ramach stosunku pracy na stanowisku radcy 

prawnego, najczęściej przez państwowe przedsiębiorstwa, zakłady pracy i urzędy. Przy 

załatwianiu spraw pracodawcy adwokat-radca prawny został zobowiązany do kierowania 

się nie tylko interesem reprezentowanego, lecz także ogólnym interesem gospodarki 

narodowej (§ 26). Nie uległy zasadniczej zmianie zasady obowiązujące w stosunkach 

adwokata z klientem, kolegami i sądami. W tym zakresie odnotować jedynie należy 

wprowadzenie wyraźnego zakazu dopuszczania przez adwokata do sytuacji, które by go 

uzależniały od mocodawcy. W szczególności zabroniono adwokatowi zaciągania pożyczek 

u klienta (§ 56). 

Kolejne zmiany w tym zakresie miały miejsce dopiero w latach osiemdziesiątych XX 

w. Przyczynkiem do nowelizacji stało się m.in. uchwalenie w dniu 26 maja 1982 r. Prawa o 

adwokaturze oraz ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych496. Powołany w 

następnym roku w celu opracowania projektu zmian dwudziestotrzyosobowy zespół do 

spraw etyki adwokackiej, działający pod przewodnictwem Z. Krzemińskiego, obradował 

przez trzy lata (od 1983 do 1986 r.). W toku jego prac zdecydowano o podtrzymaniu 

kierunku, zgodnie z którym regulacja ma charakter nie tyle kodeksu, co raczej moralnego 

przewodnika. Z punktu widzenia podmiotowego przepisy znowelizowanego zbioru miały 

zostać skierowane do adwokatów oraz aplikantów adwokackich, a także wyłącznie tych 

radców prawnych, którzy są wpisani na listę adwokatów. W pozostałym zakresie jego treść 

miała zostać poddana korektom wyłącznie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia zmian 

ustawowych497.  

Pracom komisji ds. etyki towarzyszyły dyskusje wewnętrzne w środowisku 

adwokackim, w których m.in. podnoszono – znane z przeszłości – argumenty przeciwko 

możliwości i zasadności regulowania etyki adwokackiej. Poddawano również w wątpliwość 

stosowanie terminu „godność zawodu”, gdyż, zdaniem jego krytyków, miał on stanowić 

„relikt dawnych czasów”. Ponownego rozstrzygnięcia wymagała również kwestia nazwy 

aktu. W tym zakresie proponowano albo pozostawienie przyjętej w 1961 r. nazwy albo 

przyjęcie nazwy „Kodeks Etyki Adwokackiej”. Z tym ostatnim wiązać się miało 

uzupełnienie treści dokumentu o postanowienia charakterystyczne dla aktów 

 
496 Dz.U. 1982 nr 19, poz. 145. 
497 Zob. Z. Krzemiński, Wokół etyki zawodowej adwokata, „Palestra” 1985, nr 7-8, s. 61. 



109 

 

normatywnych, w tym m.in. o dyspozycje co do kar. Ostatecznie komisja uznała, że 

dotychczasowa forma i nazwa aktu sprawdziły się w praktyce i należy je utrzymać. 

Opracowany przez komisję projekt został przedstawiony do zaopiniowania środowisku 

adwokackiemu oraz opublikowany w „Palestrze” z prośbą o nadsyłanie uwag, wniosków i 

propozycji498. Końcowa jego wersja została w dniu 23 kwietnia 1986 r. przedstawiona 

Prezydium NRA, a następnie uchwalona na posiedzeniu plenarnym NRA w dniu 25 

października 1987 r. Zbiór wszedł w życie w dniu 1 marca 1988 r., po opublikowaniu w 

„Palestrze”499.  

Zbiór po nowelizacji otwierał przepis wskazujący na źródła etyki adwokackiej, która, 

jak to ujęto, „wynika z ogólnych norm etycznych zastosowanych do zawodu adwokata” (§ 

1 ust. 1). Taka konstrukcja miała istotne znaczenie dla właściwego odczytywania i 

interpretacji wszystkich pozostałych zawartych w nim zasad. W tym kontekście etyka 

adwokacka – jako etyka zawodowa osób wykonujących zawód adwokata – stanowić miała 

uszczegółowienie i rozwinięcie zasad etyki ogólnej, będąc z nią spójna. W kolejnym ustępie 

tego paragrafu wprowadzona została definicja naruszenia godności zawodu, przez co, jak 

wskazano, należy rozumieć takie postępowanie adwokata, które poniża go w opinii 

publicznej lub podrywa zaufanie do zawodu. Nowelizacja sprecyzowała ponadto 

podstawowy cel działalności adwokata, którego czynności zawodowe powinny zmierzać do 

ochrony interesów klienta (§ 6). W ten sposób zredagowany przepis nie pozostawiał 

wątpliwości, że interes klienta powinien mieć dla adwokata znaczenie priorytetowe i w 

żadnym wypadku nie powinny nad nim górować inne interesy, zwłaszcza interes własny, 

interes innego klienta czy bliżej nieokreślony interes ogółu społeczeństwa czy państwa.  

W zakresie zasad wykonywania zawodu zrezygnowano z wprowadzonego w 1970 r. 

przepisu precyzującego zasadę rzeczowości, który dotyczył nieprzygotowanych wystąpień 

oraz chaotycznych i rażąco przewlekłych przemówień adwokatów. Wprowadzono za to 

zakaz wytaczania spraw, które zmierzają do obchodzenia prawa (§ 12). Po raz pierwszy 

pojawiła się obowiązująca do dziś zasada, zgodnie z którą „adwokat nie ponosi 

odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez klienta, obowiązuje go 

jednak ostrożność w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało prawdopodobnych. 

W razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń powinien nadać 

 
498 Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu - projekt z 1986 r. (z uzasadnieniem), „Palestra” 1986, nr 

8, s. 70-83. 
499 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 25 

października 1987 r, „Palestra” 1988, nr 1-2. 
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swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybić powadze sądu, władz i godności zawodu 

adwokackiego ani też bez potrzeby nie urazić osób, których może to dotyczyć” (§ 15). 

Ponadto, wskutek zmian, tajemnicą adwokacką w sposób wyraźny objęto – poza aktami 

postępowania – inne dokumenty, wiadomości oraz notatki uzyskane przez adwokata od 

klienta oraz innych osób w związku ze sprawą lub udzielaniem pomocy prawnej (§ 19 ust. 

3). Podkreślono ponadto, że obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej nie ulega 

przedawnieniu (§ 19 ust. 4). Ochronie tajemnicy zawodowej służyć miał wprowadzony 

obowiązek żądania uczestnictwa przedstawiciela samorządu adwokackiego w 

dokonywanym przez władze państwowe przeszukaniu lokalu, w którym adwokat prowadzi 

działalność lub mieszkaniu prywatnym (§ 20). Odnotować należy, że w związku ze 

zmianami ustawowymi powołującymi do życia samorząd zawodowy radców prawnych 

usunięto rozdział poświęcony obowiązkom adwokata-radcy prawnego. Adwokaci 

wykonujący zawód radcy prawnego zostali wobec tego poddani powszechnym dla 

wszystkich regulacjom. W stosunku do klientów adwokat został zobowiązany do 

wypowiedzenia pełnomocnictwa w sytuacji ujawnienia się sprzeczności interesów klientów 

w toku postępowania (§ 48). W zakresie regulacji relacji adwokatów z kolegami-

adwokatami, sądem i samorządem adwokackim istotniejszych zmian nie wprowadzono. 

Do kolejnej nowelizacji Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu doszło 

za sprawą uchwały NRA z dnia 26 września 1993 r.500. Weszła ona w życie z dniem 10 

grudnia 1993 r., po opublikowaniu w „Palestrze”501. Dokonała ona licznych korekt 

redakcyjnych i stylistycznych w treści dotychczas obowiązujących przepisów, które jednak 

nie wpływały znacząco na ich interpretację. Zwrócić należy jednak uwagę na § 7 zbioru 

zasad po nowelizacji, zgodnie z którym „w czasie wykonywania czynności zawodowych 

adwokat korzysta z pełnej swobody i niezawisłości”. Regulacja odeszła od stosowanego 

dotychczas w zbiorze pojęcia „niezależności”, jako tradycyjnej wartości związanej z 

wykonywaniem zawodu adwokata, na rzecz terminu „niezawisłość”, stosowanego 

zwyczajowo w odniesieniu do działalności zawodowej sędziego502. Zwróciła także uwagę 

na znaczenie „swobody”, który to atrybut podniesiono do rangi istotnego czynnika 

prawidłowego wykonywania zawodu. Ich zachowaniu sprzyjać miał tradycyjny zakaz 

łączenia zawodu adwokata z wykonywaniem zajęć, które ograniczałyby niezawisłość 

 
500 Uchwała NRA nr 6/V/93 z dnia 26 września 1993 r. 
501 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 26 

września 1993 r.(Uchwała Nr 6/V/93), „Palestra” 1993, nr 12. 
502 Zob. C. Jaworski, Niezależność wykonywania..., jw., s. 57-66. 
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(niezależność) lub naruszały godność zawodu. Przepisy wskazały wyraźnie na sytuacje, 

które w świetle etyki adwokackiej uznawane są za kolidujące z wykonywaniem zawodu (§ 

9 ust. 2). Zaliczono do nich w szczególności: zajmowanie stanowiska funkcjonariusza 

państwowego; wykonywanie zajęć ubocznych w ramach stosunku pracy; prowadzenie 

działalności gospodarczej; prowadzenie cudzego gospodarstwa rolnego (z wyjątkiem 

gospodarstwa współmałżonka); zajmowanie stanowiska zarządcy w cudzym 

przedsiębiorstwie; sprawowanie funkcji członka zarządu, prokurenta w spółkach prawa 

handlowego lub członka dyrekcji banku (z wyłączeniem spółek prawnych); podejmowanie 

się zawodowo pośrednictwa w transakcjach handlowych; prowadzenie kancelarii 

adwokackiej w tym samym lokalu z osobą prowadzącą inną działalność, gdy taka wspólna 

działalność byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej. Nowe przepisy uzupełniły 

również regulację tajemnicy adwokackiej. Wyraźnie, wzorem ówczesnej regulacji 

ustawowej, wskazano, że obejmuje ona wszystko, o czym adwokat dowiedział się udzielając 

porady prawnej (§ 19 ust. 1). Zwrócić należy uwagę na nowe obowiązki związane z 

zabezpieczaniem danych przetwarzanych przez adwokatów przy użyciu komputera, bądź 

podczas przekazywania danych drogą elektroniczną. Adwokaci zostali zobowiązani w tym 

zakresie do stosowania oprogramowania zabezpieczającego dane przed niepowołanym 

ujawnieniem (§ 19 ust. 4), a także zachowania szczególnej ostrożności przy ich 

przekazywaniu, w celu wyeliminowania możliwości ich przypadkowego udostępnienia 

osobie nieuprawnionej (§ 19 ust. 5). Znacznemu rozbudowaniu uległy zapisy dotyczące 

zakazu reklamy. Nowe regulacje wprowadziły szereg rygorów, które de facto 

wyeliminowały możliwość korzystania przez adwokatów z marketingu za pośrednictwem 

prasy i innych środków masowego przekazu (§ 23 ust. 1-6). 

Uchwałą KZA podjętą w dniu 26 listopada 1995 r. NRA została zobowiązana do 

przeglądu niektórych zasad etyki adwokackiej, które wobec dynamicznych zmian 

społecznych i gospodarczych wymagały pewnych korekt (w tym zakresie wymieniono m.in. 

kwestie: reklamy, działalności pozazawodowej, kontaktów z osobami osadzonymi w 

więzieniu, ubezpieczenia adwokatów), a także do wprowadzenia do kodeksu zasady o treści: 

„zawinione niepłacenie składek korporacyjnych jest naruszeniem etyki adwokackiej”503. W 

wykonaniu w/w uchwały NRA powołała komisję do spraw etyki adwokackiej, działającą 

pod przewodnictwem Z. Krzemińskiego. Komisja przyjęła dewizę, że dotychczasowa 

formuła zbioru sprawdziła się w praktyce adwokatury, a zwłaszcza sądów dyscyplinarnych, 

 
503 Uchwała nr 1 KZA z dnia 26 listopada 1995 r.  



112 

 

jednak niektóre jego przepisy wymagają uściślenia i uwspółcześnienia504. Z tego tytułu 

wniesione przez nią propozycje miały raczej charakter ewolucyjny, niż rewolucyjny. Po 

uwzględnieniu zgłoszonych do nich poprawek, NRA doprowadziła do przyjęcia w dniu 10 

października 1998 r. nowego – obowiązującego ze zmianami do dnia dzisiejszego – kodeksu 

etycznego pod nazwą „Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 

Adwokackiej)”505. Wszedł on w życie z chwilą ogłoszenia w miesięczniku „Palestra”, tj. z 

dniem 1 grudnia 1998 r.506. Od tego czasu był on kilkukrotnie nowelizowany przez NRA, co 

następowało: uchwałą NRA z dnia 19 listopada 2005 r.507, uchwałami NRA z dnia 19 

listopada 2011 r.508, uchwałą NRA z dnia 25 czerwca 2016 r.509 oraz uchwałą NRA z dnia 

21 września 2019 r.510. Najnowszy tekst jednolity zbioru ogłoszony został przez Prezydium 

NRA obwieszczeniem z dnia 1 lipca 2021 r.511.  

Zbiór z 1998 r. uwzględniał sygnalizowane przez KZA propozycje, których celem 

było dostosowanie reguł wykonywania zawodu do zmieniającej się rzeczywistości 

społecznej, a ponadto regulacje europejskie, opracowane przez CCBE, do których 

uwzględnienia zobowiązała komisję NRA. Z istotnych zmian trzeba zauważyć, iż kodeks 

wprowadził obowiązek przestrzegania przez adwokata wykonującego zawód za granicą 

norm etycznych zawartych w KEA, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących w 

kraju goszczącym (§ 1 ust. 4). Ustanowił także etyczny obowiązek doskonalenia 

zawodowego adwokatów poprzez stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dążenie do 

utrzymania wysokiej sprawności zawodowej (§ 8). Zaktualizował treść ust. 2 § 9 odnoszącą 

się do zajęć zakazanych oraz uregulował kwestię umów powierniczych, zobowiązując 

adwokatów do najwyższej staranności w badaniu ich zgodności z zasadami etyki 

adwokackiej i godnością zawodu, co miało na celu prewencję wobec zjawiska tzw. „prania 

brudnych pieniędzy” (§ 9 pkt. 3). Istotnemu przeobrażeniu uległy przepisy dotyczące zasad 

wykonywania zawodu (§ 10-12), których dotychczasowe brzmienie zastąpiły zupełnie nowe 

regulacje, zgodnie z którymi adwokatowi: nie wolno usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki 

 
504 Zob. Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 1995-1998, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 

1998, s. 117-118. 
505 Uchwała NRA Nr 2/XVIII/98 z dnia 10 października 1998 r.  
506 Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r (Kodeks Etyki Adwokackiej), 

„Palestra” 1998, nr 11-12. 
507 Uchwała NRA Nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r.  
508 Uchwały NRA Nr 33/2011-54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. 
509 Uchwała NRA Nr 64/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. 
510 Uchwała NRA Nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 r. 
511 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). 
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i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta sugestie (§ 10), 

świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji (§ 11) oraz udzielać pomocy 

prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość 

uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości 

(§ 12). Zarazem zrezygnowano z reguły zawartej w dotychczasowym § 10 zbioru, zgodnie 

z którą „Adwokat obowiązany jest wykonywać zawód zgodnie z przepisami prawa”. 

Usunięto również treść dotychczasowego § 12, który stanowił o zakazie wytaczania spraw, 

„które zmierzają do obchodzenia prawa”. Kodeks po raz pierwszy zobowiązał adwokatów 

do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 

(§ 26). Szczególną rolę z punktu widzenia uchwycenia istoty pomocy prawnej świadczonej 

przez adwokata i jej etycznego wymiaru należy przypisać regulacji zawartej w nowym § 43, 

zgodnie z którym „Adwokat jest zobowiązany do obrony interesów swego klienta w sposób 

odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz 

uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej 

postawy dla siebie lub innej osoby”512. Wyrazem dbałości o interesy klienta był również 

nałożony na adwokatów obowiązek dążenia do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić 

klientowi kosztów oraz ugodowego zakończenie sprawy (§ 44). W zakresie regulacji 

wewnętrznych stosunków samorządowych, w wykonaniu uchwały KZA, za poważne 

naruszenie zasad etyki adwokackiej uznano zawinione niepłacenie składki samorządowej (§ 

64). Pewnym uściśleniom i zmianom redakcyjnym poddano regulacje dotyczące m.in. 

tajemnicy adwokackiej (§ 19), zakresu informowania o swojej działalności i reklamie (§ 23), 

kolizji spraw z własnym interesem adwokata (§ 21), kwestii bezzasadności środka 

odwoławczego (§ 57). Z kolei § 22 ust. 2, o treści: „Adwokat nie może prowadzić sprawy 

przeciwko jakiemukolwiek podmiotowi, zastępowanemu przez współmałżonka, brata, 

siostrę lub krewnego w linii prostej”, uchylono w całości.  

Do kolejnej zmiany w treści zbioru doszło w wyniku nowelizacji kodeksu, dokonanej 

uchwałą NRA z 19 listopada 2005 r., która weszła w życie 31 grudnia 2005 r. po 

opublikowaniu w „Palestrze”513. Pracowały nad nią przez dwie kadencje komisje ds. etyki 

pod przewodnictwem S. Mikke514. Przede wszystkim w wyniku aktualizacji treści zbioru 

 
512 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
513 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 13 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej), „Palestra” 

2005, nr 11-12. 
514 Zob. Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2001-2004, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 

2004, s. 17-18, 121; Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2004-2007, Naczelna Rada Adwokacka, 

Warszawa 2007, s. 19-20. 
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dokonano regulacji reklamy, polegającej na rozszerzeniu i uściśleniu dozwolonych treści i 

formy informacji o wykonywaniu zawodu adwokata (wprowadzono w tym celu do kodeksu 

nowe przepisy § 23a-23d). Utrzymano, co do zasady, § 23, zgodnie z którym „adwokata 

obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w 

sposób sprzeczny z godnością zawodu”, lecz został on uzupełniony o: 

1) § 23a wskazujący na warunki w jakich adwokat jest uprawniony do informowania o 

swojej działalności zawodowej zgodnie z zasadami etyki zawodowej; 

2) § 23b określający zasady akwizycji spraw; 

3) § 23c dotyczący obowiązków informacyjnych adwokata związanych ze świadczoną 

pomocą prawną; 

4) § 23d ustanawiający zakaz pobierania prowizji od pośrednictwa przy pozyskiwaniu 

spraw. 

Ocenia się, że w/w przepisy w pewnym stopniu zliberalizowały kategoryczny 

dotychczas zakaz reklamy, zezwalając adwokatom na informowanie o swojej działalności 

zawodowej w niewielkim zakresie, wyznaczonym przez § 23a kodeksu515.  

Ponadto nowością w zbiorze była regulacja zabraniająca zawierania przez adwokata 

umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie 

sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecznego jej wyniku, co nie wykluczało jednak 

możliwości zastrzeżenia w umowie dodatkowego honorarium za jej pozytywny wynik – 

czyli tzw. premii za sukces – success fee (§ 50 pkt. 3). Wprowadzono również obowiązek 

dochowania przez adwokatów lojalności wobec kolegów współpracujących w ramach 

kancelarii lub spółki i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań konkurencyjnych, 

również po zakończeniu współpracy (§ 31 pkt. 2). Regulacji poddano również relacje 

adwokatów współpracujących z adwokatami za granicą. Warto nadmienić, że 

znowelizowana w 2005 r. wersja kodeksu została, po raz pierwszy w historii, wydana w 

angielskojęzycznej wersji, która została opublikowana w Internecie516. 

Należy odnotować, że w wyniku prac wspólnego zespołu ds. etyki ORA w 

Warszawie oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, prowadzonych przy 

wsparciu eksperckim T. Jaroszyńskiego i P. Skuczyńskiego, w dniu 6 maja 2010 r. przyjęty 

został, składający się z 76 artykułów i obszernego uzasadnienia, projekt „Kodeksu Etyki 

 
515 Zob. M. Namysłowska, Reklama. Aspekty prawne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 534-537. 
516 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2004-2007, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2007, s. 

215. 
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Adwokackiej”517. Został on, zgodnie z założeniem autorów, przedstawiony właściwym 

organom samorządów zawodowych – adwokackiego i radcowskiego, oraz poddany 

publicznej dyskusji. Na posiedzeniu w dniu 31 maja 2010 r. komisja etyki pod 

przewodnictwem J. Naumanna uznała, że wymaga on „pogłębionej analizy”518. Co istotne, 

projekt wpisywał się w panujące wówczas tendencje części środowiska prawniczego, 

zmierzające do unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego, które znalazły swoje 

odbicie w projekcie ich reformy ustrojowej znanym pod roboczą nazwą „Nowa 

Adwokatura”519. Wskazany tu projekt kodeksu nie spotkał się ostatecznie z entuzjazmem 

organów samorządu adwokackiego. Jego założenia, skądinąd interesujące z punktu widzenia 

dyskusji o kierunkach rozwoju etyki adwokackiej w przyszłości, nie zostaną szczegółowo 

omówione, z uwagi na jego obszerność oraz główne założenia pracy.  

W lipcu 2011 r. komisja etyki pod przewodnictwem J. Jacyny zaproponowała szereg 

zmian w treści Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki 

Adwokackiej), z jego tytułem (zaproponowano nazwę „Kodeks Etyki Adwokackiej”) i 

preambułą na czele. W wyniku wewnętrznej dyskusji środowiskowej część propozycji 

uległa istotnemu przeobrażeniu, a inne, zwłaszcza o charakterze systemowym, zostały 

odrzucone520. Ostatecznie, na posiedzeniu NRA w dniu 19 listopada 2011 r., doszło do 

nowelizacji treści kodeksu, w oparciu o 17 uchwał zmieniających (pod względem 

merytorycznym lub redakcyjnym) jego postanowienia, 2 uchwały o utrzymaniu brzmienia 

jego tytułu oraz preambuły, a także uchwałę techniczną, w której określono datę jego wejścia 

w życie521.  

Odnosząc się do najistotniejszych zmian należy zwrócić uwagę na modyfikację w § 

7, który przyjął brzmienie: „W czasie wykonywania czynności zawodowych adwokat 

korzysta z pełnej swobody i niezależności. Na adwokacie spoczywa szczególny obowiązek 

dbałości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego reprezentowania interesów klienta”. 

Regulacja odeszła zatem od stosowania terminu „niezawisłość” w odniesieniu do 

adwokatury, a także zobowiązała adwokatów do nieprzekraczania granic umocowania522. W 

§ 9 zbioru, który odnosił się zajęć, których nie wolno łączyć z zawodem adwokata, obok 

 
517 Zob. P. Skuczyński, Projekt Kodeksu…, jw., s. 41-215. 
518 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2007-2010, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2010, s. 

228. 
519 Zob. R. Dębowski, Czy powstanie adwokatura IV RP?, „Palestra” 2010, nr 1-2, s. 98-100; uchwała Nr 

83/2010 NRA z dnia 3 lipca 2010 r. w przedmiocie współkształtowania nowego prawa o adwokaturze. 
520 Zostały one szczegółowo omówione przez P. Skuczyńskiego: P. Skuczyński, Najnowsze zmiany…, jw., s. 

396-404. 
521 Zob. tamże; uchwały NRA Nr 33/2011-54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. 
522 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
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tych, które „uwłaczałyby godności zawodu” (ust. 1 lit. a) oraz „ograniczałyby niezawisłość 

adwokata” (ust. 1 lit. b) dodano takie, które „podważałyby zaufanie publiczne do 

Adwokatury” (ust. 1 lit. c), co stanowiło wyraźne nawiązanie do ustrojowej pozycji 

samorządu adwokackiego. Poza tym treść tego paragrafu została gruntowanie przebudowana 

przez kolejne uchwały, które precyzowały treść przepisów odnoszących się do tzw. zajęć 

zakazanych, czyli takich których nie wolno łączyć z wykonywaniem zawodu adwokata (w 

tym zakresie zaktualizowano § 9 ust. 2 lit. a, b, c) oraz dodano zupełnie nowy ust. 4 § 9 

zezwalający adwokatom na wykonywanie funkcji: syndyka, nadzorcy sądowego, 

likwidatora, zarządcy, kuratora we władzach fundacji, w radach nadzorczych, członka 

zarządu i prokurenta spółek prawa handlowego z zastrzeżeniem innych przepisów kodeksu, 

a także zasad ochrony tajemnicy zawodowej.  

Warto zwrócić uwagę, iż doprecyzowano również w/w nowelizacją kwestię 

korzystania z adwokackiej wolności słowa, wskazując, że wymagany od adwokatów umiar, 

współmierność i oględność dotyczą wypowiedzi „zarówno wobec sądu i organów 

państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić 

zasadzie godności zawodu” (§ 17). Relacji z mediami dotyczyła zmiana dokonana w treści 

§ 18 do którego dodano następujący zapis: „W kontaktach z mediami adwokat powinien 

unikać przyjmowania roli rzecznika prasowego swojego klienta, lecz powinien się kierować 

merytoryczną potrzebą odpowiedzi na zarzuty wobec klienta publikowane w mediach, 

przedstawiające w ocenie adwokata sprawę jednostronnie, wybiórczo lub tendencyjnie”. 

Uchylono § 22 ust. 2 Zbioru, który zakazywał adwokatowi występowania w sprawie jako 

pełnomocnik lub obrońca w sytuacji, gdy wcześniej złożył w niej zeznania w charakterze 

świadka. W wyniku nowelizacji adwokatom wyraźnie zakazano współpracy z podmiotami 

pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego, przez co 

rozszerzono obowiązujący już wcześniej zakaz reklamy (§ 23). Zezwolono za to na 

informowanie o wysokości zawartej polisy ubezpieczeniowej (§ 23a ust. 5). W stosunkach 

koleżeńskich wskazano, że w przypadku nierozstrzygnięcia sporu pomiędzy adwokatami 

przez organy adwokatury (co przewidywały dotychczasowe przepisy) sprawy sporne 

powinny być w dalszej kolejności poddawane pod osąd stałego sądu polubownego przy 

NRA lub innego sądu polubownego z wyłącznym udziałem adwokatów. Postanowiono 

także, że umowy spółek z udziałem adwokatów powinny zawierać klauzulę zapisu na sąd 

polubowny (§ 36). Ponadto wiele obowiązujących przepisów co do istoty nie uległo zmianie, 
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dokonano jednak ich uzupełnienia, a w wielu miejscach sprecyzowano wynikające z nich 

obowiązki (dotyczyło to: § 18 ust. 2, 22 ust. 1 pkt. d, 50, 51, 56, 57)523. 

Od 11 września 2012 r. prace nad dalszą nowelizacją zbioru prowadziła komisja etyki 

pod przewodnictwem J. Giezka524. Stanęła ona przed wyzwaniem wyznaczonym uchwałą 

programową XI KZA z dnia 23 listopada 2013 r., która w obszerny sposób odnosiła się do 

potrzeby podjęcia prac zmierzających do dostosowania kodeksu etyki adwokackiej do – jak 

to określono – wymogów współczesności, w szczególności „w zakresie związanym z 

koniecznością zagwarantowania efektywnego przestrzegania zasad etyki i deontologii 

zawodowej przez coraz szersze grono osób uzyskujących prawo do wykonywania zawodu 

adwokata”525. W tym celu komisja podjęła intensywną pracę na polu badawczym i 

naukowym, organizując w latach 2013-2016 szereg konferencji i seminariów związanych z 

problematyką etyki adwokackiej, a także współpracując przy wydawaniu monografii w tym 

przedmiocie. Istotnym osiągnięciem była dokonana przez nią analiza relacji Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) z regulacjami 

europejskimi – Kodeksu Etyki Prawników Europejskich (CCBE), która potwierdziła 

zgodność aksjologicznych podstaw obydwu dokumentów526. Jedyną zmianą w treści 

kodeksu, jaka dokonała się w tym okresie była aktualizacja § 58, który przyjął brzmienie: 

„Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się 

użycie środków przymusu bezpośredniego”527. 

Nowe zadania w obszarze regulacji etyki adwokackiej wyznaczone zostały uchwałą 

KZA z dnia 26 listopada 2016 r., która zobowiązała NRA do analizy obowiązującego 

kodeksu, przedstawienia propozycji jego zmian uwzględniających wymagania 

współczesności i oczekiwania środowiska adwokackiego oraz opracowania projektu 

nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki 

Adwokackiej)528. W czerwcu 2019 r. komisja etyki pod przewodnictwem J. Giezka 

przedstawiła NRA wstępny projekt nowego kodeksu529. Zawierał on propozycje obejmujące 

dość radykalne zmiany, które dotyczyły przede wszystkim: struktury tego aktu 

 
523 Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). 
524 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2010-2013, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2013, s. 

250-251. 
525 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2013-2016, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2013, s. 

88-89. 
526 Tamże, 217-220. 
527 Uchwała Nr 46/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r. 
528 Uchwała Nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 
529 Zob. https://etykaadwokata.pl/storage/2019/11/ZZEAiGZ-projekt-przedstwiony-NRA-w-czerwcu-2019-

Komisja_Etyki.pdf (dostęp: 29.03.2020). 



118 

 

normatywnego, charakteru zawartych w nim norm (kodeks miał się w założeniu składać z 

norm o charakterze etycznym, zaś pozostałe normy – techniczne – miały zostać przeniesione 

do regulaminu wykonywania zawodu adwokata), przeredagowania tzw. zasad ogólnych 

zawartych w jego pierwszym rozdziale, zmian w istotnych dla środowiska adwokackiego 

obszarach, tj. granic dozwolonej reklamy, kwestii łączenia wykonywania zawodu adwokata 

z innymi zajęciami oraz tajemnicy adwokackiej, istotnych modyfikacji i uzupełnień obecnie 

obowiązujących przepisów, a także ich korekt redakcyjnych530. Na posiedzeniu w dniu 28 

stycznia 2021 r. NRA przyjęła przygotowany w tym duchu projekt nowelizacji, który 

zdecydowała się przedstawić pod obrady zbliżającego się KZA531.  

W międzyczasie, za sprawą uchwały NRA z dnia 21 września 2019 r.532, dokonała 

się nowelizacja zbioru, która w znaczący sposób przekształciła – kilkukrotnie w przeszłości 

już poprawiany – § 9, odnoszący się do zajęć, których podejmowanie nie licuje z 

wykonywaniem zawodu adwokata. Zrezygnowano ze szczegółowego wyliczenia 

aktywności, których nie wolno było łączyć z wykonywaniem zawodu adwokata na rzecz 

wskazania, że działalność pozaadwokacka nie może prowadzić do obniżenia jakości 

świadczonej przez adwokata pomocy prawnej oraz utraty zaufania będącego podstawą 

stosunku wiążącego adwokata z jego klientem. Zastrzeżono przy tym, że adwokat 

prowadzący działalność zarobkową niezwiązaną z kształtowaniem świadomości prawnej lub 

ze świadczeniem pomocy prawnej, nie może używać tytułu zawodowego (§ 9 ust. 2 i 3). 

Tym samym uznano, że łączenie zajęć nie jest nieetyczne o ile nie wpływa negatywnie na 

wykonywanie zawodu adwokata, a zarazem nie przyczynia się do negatywnego odbioru 

adwokatury.  

Podczas obrad KZA w dniu 17 września 2021 r. przedstawiony przez NRA projekt 

nowego kodeksu etyki nie został zaaprobowany. Delegaci na KZA zdecydowali również o 

nieprzyjęciu projektu uchwały w sprawie zwołana Nadzwyczajnego KZA poświęconego 

wyłącznie zmianom Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu. KZA podjął natomiast decyzję 

o konieczności prowadzenia dalszych prac nad zbiorem i zlecił NRA „opracowanie i 

wprowadzenie zmian odpowiadających na wyzwania rynkowe współkształtujące 

wykonywanie zawodu adwokata w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, 

 
530 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2016-2020, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2021, s. 

372-374. Por. M. Synoradzki, Bezwzględność tajemnicy zawodowej w świetle sporu o kształt Kodeksu etyki 

adwokackiej, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 272-285. 
531 Uchwała Nr 110/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie projektu Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 
532 Uchwała NRA Nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 r. 
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a także w regulaminie wykonywania zawodu adwokata”533, co oznaczało, że propozycja 

daleko idących zmian w KEA ustąpiła koncepcji jego dalszego przeglądu i cząstkowych 

modyfikacji534. Pracę nad tymi zadaniami powierzono zespołom: ds. opracowania projektu 

zmian w Zbiorze Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (pod przewodnictwem P. 

Stęchłego) oraz ds. opracowania projektu zmian w regulaminie wykonywania zawodu 

adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
533 Uchwała Nr 25 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zadań powierzonych 

Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025. 
534 Zob. https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8261984,reforma-kodeksu-etyki-adwokackiej-

przemyslaw-stechly.html (dostęp: 21.01.2022 r.). 
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Rozdział 3 

Regulacje międzynarodowe etyki adwokackiej 

 

 

3.1.  Regulacje Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy 

(CCBE) 

 

Do sformalizowania zasad etyki adwokackiej na płaszczyźnie ponadnarodowej, doszło w 

Europie za sprawą działalności Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, 

zwanej CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe/Conseil des barreaux 

européens)535. CCBE jest międzynarodową organizacją pozarządową non-profit z siedzibą 

w Brukseli, której początki sięgają 1960 r. Bezpośrednim impulsem do jej utworzenia była 

potrzeba wspólnej reprezentacji prawników europejskich z krajów członkowskich 

Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej wobec jej organów. CCBE do 1966 r. działała w 

ramach UIA, następnie uzyskała autonomię536.  

CCBE określa się niekiedy mianem „głosu prawników europejskich”537. Organizacja 

reprezentuje ponad milion prawników zrzeszonych w izbach i stowarzyszeniach 

prawniczych z 45 państw UE, EOG i innych krajów Europy538. CCBE jest uznawana przez 

KE za organizację oficjalnie reprezentującą prawników europejskich539. Adwokatura polska, 

posiadająca od 1996 r. status członka-obserwatora CCBE540, stała się pełnoprawnym 

członkiem organizacji wraz z wstąpieniem Polski do UE541.  

Podstawowymi celami działania CCBE są: 1) reprezentowanie adwokatów i 

stowarzyszeń prawniczych swoich członków (zarówno pełnoprawnych, stowarzyszonych, 

jak i obserwujących) we wszystkich sprawach będących przedmiotem wspólnego 

zainteresowania związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, rozwojem prawa i 

 
535 Skrót CCBE pochodzi od nazwy komitetu konsultacyjnego adwokatur europejskich działającego pn. „The 

consultative committee of bars and national associations of the six States of the EEC (gathered by the UIA)” 

w ramach UIA. Aktualnie obowiązująca nazwa organizacji została przyjęta w 1987 r. przy zachowaniu 

pierwotnie obowiązującej nazwy skróconej. 
536 Zob. https://www.ccbe.eu/about/history/ (dostęp: 25.04.2020). Por. The history of the CCBE, Conseil des 

barreaux européens - Council of Bars and Law Societies of Europe, Bruksela 2005. 
537 https://www.adwokatura.pl/wspolpraca-zagraniczna/ccbe/ (dostęp: 03.05.2020). 
538 Organizacja składa się z 32 pełnych członków, 3 członków stowarzyszonych i 10 krajów członkowskich 

obserwatorów. 
539 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=4760969620-

65&locale=pl&indexation=true (dostęp: 03.05.2020). 
540 Zob. A. Siemiński, Otwarcie przedstawicielstwa NRA w Brukseli, „Palestra” 2002, nr 11-12, s. 161. 
541 Zob. W. Hermeliński, CCBE – nieodległe pełne członkostwo, „Palestra” 2003, nr 5-6, s. 224-225.  
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praktyki w zakresie praworządności i sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz 

zmianami w prawie, zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym; 2) 

konsultowanie i pośredniczenie pomiędzy członkami oraz pomiędzy członkami a 

instytucjami UE i EOG we wszystkich sprawach międzynarodowych będących 

przedmiotem działalności organizacji; 3) aktywne monitorowanie obrony praworządności, 

ochrony praw podstawowych, praw człowieka i wolności, w tym prawa dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości i ochrony klienta, a także ochrony wartości demokratycznych jako 

nierozerwalnie związanych z tymi prawami542. Ponadto CCBE współpracuje z 

organizacjami prawniczymi na całym świecie w kwestiach będących przedmiotem 

wspólnego zainteresowania, zwłaszcza takich jak: 1) niezależność adwokatury i 

sądownictwa; 2) tajemnica adwokacka; 3) dostęp do wymiaru sprawiedliwości; 4) 

praworządność; 5) swoboda i wolność wykonywania zawodu adwokata543. 

CCBE realizuje swoje cele poprzez: 1) organizację pracy ustanowionych przez siebie 

organów oraz powoływanie komisji i grup eksperckich zajmujących się różnymi aspektami 

wykonywania zawodu adwokata; 2) organizację konferencji, szkoleń, spotkań i paneli 

dyskusyjnych; 3) utrzymywanie relacji z europejskimi i pozaeuropejskimi izbami 

adwokackimi oraz europejskimi i międzynarodowymi instytucjami i sądami; 4) tworzenie 

baz danych, przeprowadzanie badań i tworzenie różnego rodzaju dokumentów, publikacji i 

projektów aktów prawnych; 5) nagłaśnianie swoich działań za pośrednictwem mediów544.  

Od początku istnienia ważnym obszarem zainteresowania organizacji była 

problematyka etyki zawodowej. Wraz z podejmowaniem coraz dalej idących prac 

dotyczących ponadnarodowych zasad wykonywania zawodu, organizacja przygotowywała 

się do spisania wspólnych reguł etycznego funkcjonowania adwokatów, zwłaszcza w ich 

działalności międzynarodowej. Pierwsze tego rodzaju regulacje zostały przyjęte w dniu 16 

września 1977 r. za sprawą „Deklaracji z Perugii” (The Declaration of Perugia on the 

Principles of Professional Conduct of the Bars and Law Societies of the European 

Community)545. Nie stanowiła ona kodeksu etyki zawodowej sensu stricto, ale była czymś 

w rodzaju jego prototypu. Podkreślała znaczenie harmonizowania zasad etyki adwokackiej 

 
542 https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/STATUTS/EN_statutes.pdf 

(dostęp: 03.05.2020). 
543 https://www.ccbe.eu/about/who-we-are/ (dostęp: 25.04.2020). 
544 https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/STATUTS/EN_statutes.pdf 

(dostęp: 03.05.2020). 
545 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Postion_P

apers/EN_DEON_19771130_Perugia_declaration.pdf (dostęp: 03.05.2020).  
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poszczególnych adwokatur europejskich i poszukiwania w nich ponadnarodowych wartości 

wspólnych oraz łagodzenia powstających sprzeczności z zastosowaniem norm 

kolizyjnych546. Składała się z 8 zwięzłych zaleceń dotyczących etycznego postępowania, o 

charakterze ogólnych standardów wykonywania zawodu. Reguła pierwsza, określająca 

charakter zasad etyki zawodowej (The Nature of Rules of Professional Conduct), 

podkreślała, że tego rodzaju normy nie mają na celu określania „twardych obowiązków”, 

których naruszenie miałoby stanowić bezpośrednią podstawę sankcji dyscyplinarnych, gdyż 

stosowanie tych ostatnich powinno być traktowane jako ultima ratio. Ich racją bytu jest 

zapewnianie – poprzez dobrowolną akceptację dla ich postanowień ze strony adwokatów – 

właściwego standardu wykonywania zawodu i realizacji funkcji adwokatury, istotnych z 

punktu widzenia wszystkich cywilizowanych społeczeństw. W ten sposób normy etyki 

zawodowej powinny stanowić wskazówkę interpretacyjną pomocną w ocenie etycznego 

postępowania adwokatów. Reguła druga (The Function of the Lawyer in Society) 

wskazywała na wielowymiarowość funkcji i obowiązków adwokata w społeczeństwie. 

Podkreślała, że obowiązki adwokata nie zaczynają, ani nie kończą się wraz z dokładnym 

wykonaniem zleconych czynności w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Adwokat 

obowiązany jest służyć interesom wymiaru sprawiedliwości, a także osoby, która powierzyła 

mu dochodzenie i obronę swoich praw i wolności, przy czym jego obowiązkiem jest nie 

tylko reprezentowanie interesów klienta, ale także służenie mu radą. Jednocześnie, adwokat 

podejmując czynności, ma gros obowiązków prawnych i moralnych względem szerokiego 

grona odbiorców: swojego klienta, jego rodziny i innych osób, których dotyczą interesy 

klienta, sądów i innych organów, przed którymi występuje, korporacji zawodowej i jej 

członków oraz społeczeństwa, dla którego istnienie niezależnej adwokatury stanowi 

gwarancję poszanowania praw człowieka. Pogodzenie tych wszystkich obowiązków 

wymaga zaufania wszystkich wymienionych odbiorców, którego zachowaniu służą reguły 

etyki adwokackiej, a także postępowanie adwokata nacechowane honorem, uczciwością i 

prawością, które są tradycyjnymi cnotami związanymi z godnością adwokacką (Personal 

Integrity). Kolejna reguła dotyczyła przestrzegania tajemnicy adwokackiej (Confidentiality), 

która została uznana za fundamentalny obowiązek i zarazem prawo adwokata. Z uwagi na 

znaczne różnice krajowych standardów ochrony poufności informacji przekazywanych 

adwokatowi przez klienta, deklaracja zaleciła, aby – w razie wątpliwości – przestrzegać jej 

jak najściślej, w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony przed podważeniem zaufania do 

 
546 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza…, jw., s. 163. 
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zawodu. Jako podstawową cechę zawodu adwokata deklaracja wskazała również 

niezależność (Independence), której znaczenie dla zaufania do wymiaru sprawiedliwości 

zostało potraktowane na równi z niezawisłością sędziowską. Prawnik zobowiązany został 

do unikania sytuacji mogących w jakikolwiek sposób prowadzić do podważenia jego 

niezależności. Z tego tytułu nie może pozwalać sobie na kompromisy w odniesieniu do 

standardów zawodowych na życzenie klienta, sądu lub stron trzecich. Najobszerniejsza 

część deklaracji dotyczy tzw. „korporacyjnego ducha zawodu” (The Corporate Spirit of the 

Profession). Ten szczególny rodzaj solidarności zawodowej w stosunkach pomiędzy 

adwokatami z różnych krajów oparty jest na wzajemnym zaufaniu, zachowaniu poufności, 

rzetelności i uczciwości we wzajemnych kontaktach i rozliczeniach. Deklaracja potwierdziła 

również generalny zakaz reklamy adwokackiej (Professional Publicity), rozumianej jako 

poszukiwanie rozgłosu osobistego i zawodowego, który motywowany jest troską o 

zachowanie wysokiej rangi i szacunku społecznego dla adwokatury. Ostatnia zasada 

(Respect for the Rules of other Bars and Law Societies) zobowiązała prawników 

podejmujących czynności w innych państwach do szanowania miejscowych zasad 

wykonywania zawodu. Niezbędnej pomocy w tym zakresie adwokaci zagraniczni powinni 

oczekiwać od izb adwokackich kraju przyjmującego oraz kolegów-adwokatów z kraju 

goszczącego.  

W/w deklaracja nie okazała się wystarczająco efektywnym środkiem regulacji zasad 

etyki adwokackiej na płaszczyźnie europejskiej. Dość ogólny i formalnie niewiążący 

charakter dokumentu, przy stale rosnącym znaczeniu międzynarodowej praktyki prawniczej 

sprawiał, iż nie do końca odpowiadał on potrzebom prawników. Doprowadziło to władze 

CCBE do przekonania o konieczności podjęcia działań na rzecz opracowania bardziej 

szczegółowych i – co ważne – wiążących reguł etyki adwokackiej. Kilkuletnie prace w tym 

zakresie doprowadziły do przyjęcia w dniu 28 października 1988 r. w Strasburgu „Kodeksu 

Postępowania Prawników we Wspólnocie Europejskiej”547 (Code of Conduct for Lawyers 

in the European Community)548, zwanego dalej również „Kodeksem CCBE”.  

Wiele z norm zawartych w w/w kodeksie zostało zaczerpniętych z „Deklaracji z 

Perugii”. W przeciwieństwie jednak do niewiążących standardów z 1977 r., intencją 

 
547 Tekst pierwotny „Kodeksu Postępowania Prawników we Wspólnocie Europejskiej” (Code of Conduct for 

Lawyers in the European Community) został opublikowany w całości przez M. Bukałę: M. Bukała, Reguły 

stanu adwokackiego Wspólnoty Europejskiej, „Palestra” 1994, nr 5-6, s. 112-123. 
548 Szerzej na temat prac CCBE nad uchwaleniem dokumentu: L. S. Terry, An Introduction to the European 

Community’s Legal Ethics Code. Part I: An Analysis of the CCBE Code of Conduct, „The Georgetown Journal 

of Legal Ethics” 1993, nr 1, s. 7-9. 
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organizacji zrzeszonych w CCBE w 1988 r. było stworzenie kodeksu etycznego, który miał 

mieć moc wiążącą na obszarze Wspólnoty Europejskiej. Choć w praktyce modele wdrażania 

jego postanowień były zróżnicowane, został on w niedługim czasie przyjęty we wszystkich 

krajach członkowskich CCBE549. Kolejnym celem twórców regulacji była stopniowa 

harmonizacja krajowych reguł etyki zawodowej, które winny uwzględniać treść 

porozumienia, a także być interpretowane i stosowane, zawsze gdy tylko jest to możliwe, w 

sposób zgodny z zasadami w nim określonymi. Strony ustaliły ponadto, że w odniesieniu do 

działalności transgranicznej adwokat zobowiązany będzie do przestrzegania zasad 

krajowych etyki zawodowej tylko w takim zakresie, w jakim pozostają one zgodne z 

zasadami CCBE. W ten sposób przyznany został prymat regulacji ponadnarodowej.  

Kodeks opatrzony został „Memorandum Wyjaśniającym” (The Explanatory 

Memorandum550), które, choć niewiążące, miało na celu praktyczne objaśnienie 

pochodzenia jego przepisów, zilustrowanie problemów, które miał rozwiązywać (w 

szczególności w odniesieniu do praktyki transgranicznej) oraz pomoc w jego stosowaniu.  

Kodeks CCBE był do dziś trzykrotnie nowelizowany551, co było spowodowane m.in. 

koniecznością dostosowywania jego regulacji do zmieniającego się prawodawstwa UE. 

Obecnie obowiązująca wersja dokumentu została przyjęta przez CCBE w dniu 19 maja 2006 

r. w Porto, pod nazwą „Kodeks Postępowania Prawników Europejskich”552 (Code of 

Conduct for European Lawyers)553.  

Omawiany tu dokument ma zastosowanie zarówno do prawników świadczących 

usługi transgraniczne, jak i prowadzących stałą działalność zawodową w innym państwie 

 
549 Kodeks został pierwotnie przyjęty przez dwanaście krajów członkowskich CCBE (Belgię, Danię, Grecję 

Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Zjednoczone Królestwo), 

a po podpisaniu w dniu 1 listopada 1990 r. w Bazylei umowy z państwami-obserwatorami w CCBE jego 

obowiązywanie rozciągnięto na Austrię, Cypr, Finlandię, Norwegię, Szwajcarię i Szwecję. Zakres jego 

oddziaływania poszerzał się wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej oraz przyjmowaniem do CCBE 

kolejnych krajów o niepełnym członkostwie. Modele włączania regulacji CCBE do porządków krajowych były 

następujące: przyjęcie jego postanowień w całości i zastąpienie nimi dotychczasowych regulacji wewnętrznych 

(Irlandia); dostosowanie regulacji wewnętrznych do przepisów CCBE (Wielka Brytania); równoległe 

obowiązywanie regulacji wewnętrznych i europejskich (Belgia, Dania, Holandia, Portugalia); pozostawienie 

swobody decyzji co do zakresu obowiązywania regulacji korporacjom, co dotyczyło krajów nie posiadających 

jednolitej, ponadregionalnej reprezentacji adwokackich (Grecja, Francja, Włochy). Zob. M. Bukała, Reguły 

stanu…, jw., s. 111; R. Tokarczyk, Etyka prawnicza…, jw., s. 163. 
550 https://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf (dostęp: 03.05.2020). 
551 Kolejne nowelizacje miały miejsce w dniach: 28 listopada 1998 r., 6 grudnia 2002 r. oraz 19 maja 2006 r. 

Pewne zmiany w jego treści wprowadzone zostały również na skutek poprawki do Statutu CCBE zatwierdzonej 

w dniu 20 sierpnia 2007 r. 
552 Kodeks znany jest również w Polsce pod nazwą „Kodeks Etyki Adwokatów Unii Europejskiej”. 

http://www.adwokatura.pl/aktualnosci/kodeks-etyki/ (dostęp: 02.05.2020). 
553 https://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf (dostęp: 03.05.2020). 

Aktualnie obowiązująca polska wersja językowa Kodeksu CCBE została opracowana przez NRA i 

opublikowana jako załącznik do uchwały nr 20/2014 NRA z dnia 22 listopada 2014 r. 
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członkowskim554. Ma on w założeniu charakter wiążący dla wszystkich adwokatów, których 

korporacje są zrzeszone w CCBE (niezależnie od rodzaju członkostwa), przez co są oni 

zobligowani do przestrzegania jego postanowień w swoich działaniach międzynarodowych 

na obszarze UE, EOG i w Konfederacji Szwajcarskiej, a także w krajach stowarzyszonych i 

obserwacyjnych CCBE555. Kodeks, z założenia, nie ingeruje w regulacje etyczne przyjęte 

przez korporacje prawnicze w poszczególnych krajach członkowskich CCBE, a jedynie 

określa wspólne zasady postępowania prawników europejskich w związku z działalnością 

międzynarodową556. 

Polscy adwokaci związani są postanowieniami Kodeksu CCBE od momentu 

uzyskania przez NRA statusu członka-obserwatora organizacji, co jak już wspomniano, 

miało miejsce w 1996 r. Za sprawą uchwały NRA z dnia 22 listopada 2014 r.557 zasady z 

niego wynikające obowiązują – wobec ich niesprzeczności z normami zawartymi w Zbiorze 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) – polskich 

adwokatów świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów zagranicznych w 

Polsce558. NRA podkreśliła, że przyjęte przez CCBE zasady nie odbiegają w żadnym 

 
554 Do czasu nowelizacji z 2006 r. miał on zastosowanie wyłącznie do prowadzenia działalności transgranicznej 

w formie świadczenia usług transgranicznych. Do 1998 r. prawo unijne nie rozciągało na prawników 

traktatowej swobody przedsiębiorczości, co zmieniło dopiero uchwalenie dyrektywy 98/5/WE mającej na celu 

ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania 

kwalifikacji zawodowych. Zob. E. Wardęga, Kodeks Etyki Prawników Europejskich – ewolucja standardów i 

funkcji, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, jw., s. 282. 
555 Wiążący charakter Kodeks CCBE miał uzyskać, zgodnie z intencją jego twórców (pkt 1.3.2. Kodeksu 

CCBE), na skutek uznania go za wyraz konsensusu przyjmujących go stron, inkorporowania jego zasad do 

krajowych porządków prawnych oraz uwzględniania jego postanowień we wszystkich nowelizacjach 

krajowych zasad etyki lub praktyki zawodowej w celu ich stopniowej harmonizacji. Zgodnie z postanowieniem 

1.4. Kodeksu CCBE ma on zastosowanie (zakres podmiotowy) „do prawników zgodnie z definicją zawartą w 

Dyrektywie 77/249/EWG oraz Dyrektywą 98/5/WE a także do prawników Członków Stowarzyszonych oraz 

Członków Obserwatorów CCBE”. 
556 Według M. Bukały na gruncie Kodeksu CCBE, ze względu na relacje jakie zachodzą pomiędzy regulacjami 

krajowymi a europejskimi, można wyróżnić cztery typy postanowień: postanowienia ogólne i podstawowe dla 

wykonywania zawodu adwokata w odniesieniu do działalności prowadzonej w kraju macierzystym jak i w 

działalności międzynarodowej; postanowienia szczególne dla wykonywania praktyki transgranicznej, które z 

tego względu powinny być brane pod uwagę w procesie dostosowywania prawa wewnętrznego; postanowienia 

dotyczące zasad wykonywania zawodu w państwach członkowskich CCBE, których wzajemne ujednolicenie 

przez państwa członkowskie CCBE jest możliwe jedynie w wyniku „woli politycznej” tych państw; 

postanowienia określające pewne „standardy minimalne” obowiązujące przy wykonywaniu działalności 

zawodowej i w tym sensie dotyczące zarówno działalności wewnątrzpaństwowej, jak i działalności 

prowadzonej za granicą. Zob. M. Bukała, Reguły stanu…, jw., s. 111. 
557 Uchwała nr 20/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r. 
558 NRA opracowała polską wersję językową Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich, która została 

zamieszczona w załączniku do uchwały. Zgodnie z uchwałą nr 20/2014 NRA z dnia 22 listopada 2014 r. w 

przypadku wątpliwości interpretacyjnych, wynikających z różnic językowych, pierwszeństwo mieć będzie 

angielska wersja językowa z zastrzeżeniem, że adwokatowi, który przed usunięciem takich wątpliwości 

zachowa się w sposób zgodny z normą Kodeksu Postępowania Prawników Europejskich w brzmieniu 

wynikającym z tłumaczenia na język polski, nie będzie można postawić zarzutu jej naruszenia. 



126 

 

istotnym aspekcie od zasad etyki stanowiących podstawę obowiązującego polskich 

adwokatów kodeksu etyki adwokackiej, a nawet wskazała na ich tożsamość. 

„Kodeks Postępowania Prawników Europejskich” składa się z pięciu grup 

postanowień zawartych w rozdziałach zatytułowanych: Preambuła (Preamble), Zasady 

ogólne (General Principles), Stosunki z klientami (Relations with Clients), Stosunki z 

sądami (Relations with the Courts) i Stosunki pomiędzy prawnikami (Relations between 

Lawyers). Regulacje szczegółowe poprzedzono preambułą, która odwołuje się m.in. do 

istotnej roli prawników w społeczeństwie (The function of the Lawyer in society). Podkreśla 

ona, że szacunek dla roli adwokata jest jednym z najistotniejszych warunków 

praworządności i społeczeństwa demokratycznego.  

Należy zwrócić uwagę na odmienny, bardziej wiążący – zwłaszcza względem 

regulacji CCBE z 1977 r. – charakter zawartych w Kodeksie CCBE zasad etyki zawodowej 

(The Nature of rules of Professional Conduct). Ich nieprzestrzeganie zostało wyraźnie 

zagrożone możliwością zastosowania sankcji dyscyplinarnych.  

W przepisach ogólnych wskazano fundamentalne wartości i zasady związane z 

wykonywaniem zawodu adwokata, w tym zwłaszcza zasadę niezależności (Independence) 

oraz zaufania i godności zawodu (Trust and Personal Integrity). Celem zagwarantowania 

odpowiedniego poziomu niezależności, w Kodeksie CCBE dopuszczono możliwość 

wprowadzenia zakazu wykonywania przez adwokatów określonych zawodów 

(Incompatible Occupations), a także zaakcentowano, że zobowiązanie prawnika do 

zachowania tajemnicy zawodowej (Confidentiality) służy interesom tak wymiaru 

sprawiedliwości, jak i klienta, przez co powinno być przedmiotem szczególnej ochrony ze 

strony państwa. Zobowiązano ponadto adwokatów do przestrzegania poufności wszelkich 

informacji, o jakich powzięli wiadomość w trakcie wykonywania swoich obowiązków 

zawodowych, przy czym zobowiązanie to nie zostało ograniczone czasowo. Nakazano 

również działanie zawsze w najlepszym interesie klienta i uznanie nadrzędności tego 

interesu względem interesu własnego oraz korporacji zawodowej (The Client’s Interest).  

Regulacja zawiera dość liberalne przepisy dotyczące reklamy. Daje prawo do 

informowania opinii publicznej o świadczonych usługach, pod warunkiem, że informacje te 

są prawdziwe, nie wprowadzają w błąd oraz są zgodne z zasadami zachowania tajemnicy, a 

także innymi podstawowymi wartościami obowiązującymi w zawodzie (Personal 

Publicity). 

Najwięcej miejsca Kodeks CCBE poświęca kwestiom relacji adwokata z klientem. 

Poza generalnym obowiązkiem terminowości, sumienności i należytej staranności w 
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działalności zawodowej adwokata, poszczególne przepisy uregulowały szereg spraw 

technicznych, związanych z wykonywaniem usług i świadczeniem pomocy prawnej na rzecz 

klienta. Dotyczą one m.in. takich kwestii, jak: zasady przyjmowania i wypowiadania 

pełnomocnictwa (Acceptance and Termination of Instruction), zakaz wykonywania 

czynności zawodowych w razie zaistnienia lub ryzyka zaistnienia konfliktu interesów 

(Conflict of Interest), zakaz porozumień de quota litis559 (Pactum de Quota Litis), 

regulowanie honorarium (Regulation of Fees), pobieranie zaliczek (Payment on Account) 

czy gospodarowanie środkami powierzonymi adwokatowi w związku z prowadzoną sprawą 

(Client funds). Ta ostatnia kwestia została potraktowana dość szczegółowo. Nałożono w tym 

zakresie na adwokatów wiele obowiązków, w tym m.in.: deponowania środków klienta na 

oddzielnym rachunku bankowym (chyba, że klient wyrazi zgodę, aby postąpić inaczej), 

prowadzenia pełnej i dokładnej dokumentacji finansowej, wyraźnego oddzielania środków 

klienta od innych zdeponowanych funduszy, zakazu pobierania wynagrodzenia własnego z 

rachunku klienta bez zawiadomienia go o tym fakcie. Kodeks CCBE mówi również o 

obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującym praktykę 

zawodową (Professional Indemnity Insurance).  

Czwarta grupa norm, dotycząca postępowania w stosunku do sądów560, jest 

stosunkowo najmniej obszerna. Kodeks CCBE zobowiązał w tym zakresie adwokatów do: 

przestrzegania regulaminów sądowych (Rules of Conduct in Court), sprawiedliwego 

prowadzenia postępowania (Fair Conduct of Proceedings)561, zachowania należytego 

szacunku i przestrzegania zasad uprzejmości w stosunku do sądu (Demeanour in Court) oraz 

nieudzielania sądowi w sposób świadomy informacji nieprawdziwych lub wprowadzających 

w błąd (False or Misleading Information). Ostatnia grupa norm, odnosząca się do stosunków 

z kolegami-adwokatami, zawiera szereg regulacji mających zapewnić właściwe stosunki 

pomiędzy profesjonalistami w obrocie międzynarodowym w, znanym z deklaracji z 1977 r., 

„duchu korporacyjnym zawodu” (Corporate Spirit of the Profession). Tego rodzaju stosunki 

opierają się na zaufaniu i współpracy dla dobra klientów, a także w celu uniknięcia 

 
559 Zgodnie z 3.3.2. Kodeksu CCBE: „Pactum de quota litis oznacza umowę pomiędzy prawnikiem i klientem 

zawartą przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy, w której klient jest stroną, na mocy której klient 

zobowiązuje się do zapłacenia prawnikowi części uzyskanego wyniku sprawy, niezależnie od tego, czy 

wyrażona jest ona w formie kwoty pieniężnej czy też innych korzyści uzyskanych przez klienta po 

rozstrzygnięciu sprawy”. 
560 Zgodnie z 4.5. Kodeksu CCBE (Extension to Arbitrators etc.) „zasady regulujące stosunki prawnika z 

sądami mają również zastosowanie do jego stosunków z arbitrami i innymi osobami pełniącymi funkcje 

sądownicze lub para-sądownicze, w tym również okazjonalnie”. 
561 Co należy rozumieć jako zakaz podejmowania działań zmierzających do uzyskania nieuczciwej przewagi 

nad stroną przeciwną. 
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niepotrzebnych postępowań sądowych oraz innych sytuacji narażających na szwank dobre 

imię prawnika, co jednak nie pozwala nigdy na przedkładanie interesów korporacyjnych 

ponad interes klienta. Kodeks wymaga od adwokatów, aby uznawali wszystkich adwokatów 

z innych państw za kolegów i fachowców oraz zachowywali się wobec nich uprzejmie. 

Pozostałe reguły tej części Kodeksu CCBE dotyczą: zasad współpracy i pomocy 

koleżeńskiej (Cooperation among Lawyers of different Member State), poufności 

korespondencji zawodowej (Correspondence between Lawyers), zakazu pobierania opłat za 

polecenie klienta (Referral Fees), zakazu komunikowania się ze stroną przeciwną bez zgody 

adwokata, który ją reprezentuje (Communication with Opposing Parties), 

odpowiedzialności adwokata za pokrycie honorariów, kosztów i wydatków prawnika 

zagranicznego, który udzielił swojej pomocy w sprawie, nawet jeżeli klient jest 

niewypłacalny (Responsibility for Fees), a także polubownego rozstrzygania sporów 

(Disputes amongst Lawyers in Different Member State). Na adwokatów nałożony został 

również obowiązek stałego doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem 

ogólnoeuropejskiego wymiaru zawodu adwokata (Continuing Professional Development).  

Obowiązująca treść Kodeksu CCBE jest zasadniczo podobna do jego pierwotnej 

regulacji z 1988 r. Kolejne nowelizacje spowodowały jednak, że część jego postanowień 

została zliberalizowana (czego przykładem jest wprowadzenie postanowień zezwalających 

na reklamowanie świadczonych przez adwokatów usług, pod warunkiem, że informacja jest 

dokładna i nie wprowadza w błąd oraz jest udzielana z zachowaniem obowiązku poufności 

i pozostałych wartości zawodowych). Przejawem liberalizacji jest także wprowadzona w 

1998 r. możliwość ograniczenia odpowiedzialności prawnika wobec klienta zgodnie z 

zasadami zawodowymi, którym prawnik podlega. Inne zmiany nałożyły na adwokatów 

dodatkowe obowiązki względem klientów (czego przykładem jest wprowadzenie regulacji 

zobowiązujących adwokata do jak najbardziej efektywnego kosztowo rozstrzygnięcia 

sprawy, zwłaszcza polubownego, ustalenia tożsamości, kompetencji i upoważnienia osoby 

lub organu udzielających prawnikowi zlecenia), a część regulacji technicznych zyskało 

nowe, mniej sformalizowane brzmienie (jak np. normy dotyczące sposobu obliczania 

honorarium, ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej czy też uczciwego 

prowadzenia postępowania)562.  

Kodeks CCBE, choć formalnie ogranicza się do międzynarodowej działalności 

prawników europejskich, de facto oddziałuje na stosowanie, interpretację oraz określanie 

 
562 Zob. E. Wardęga, Kodeks Etyki…, jw., s. 285-286. 
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krajowych regulacji etyki zawodowej (zgodnie z jego treścią, regulacje CCBE powinny być 

brane pod uwagę we wszystkich nowelizacjach krajowych zasad etyki lub praktyki 

zawodowej w celu ich stopniowej harmonizacji563). Wpływa tym samym na ujednolicanie 

standardów etyki adwokackiej w krajach europejskich. Na przykład działająca przy NRA 

komisja etyki stale monitoruje prace CCBE, a NRA, o czym była już mowa, uwzględnia 

regulacje europejskie w pracach nad kolejnymi nowelizacjami Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej).  

Wskazuje się na dwie podstawowej funkcje Kodeksu CCBE. Po pierwsze, pełni rolę 

kodeksu etyki zawodowej określającego normy merytoryczne, których należy przestrzegać. 

Po drugie, pełni rolę zbioru norm kolizyjnych, które mają za zadanie eliminować skutki 

różnic w regulacjach krajowych oraz prowadzić do ich eliminowania poprzez wpływ na ich 

zmianę. Kwestią rozważaną od lat jest możliwość bezpośredniego stosowania jego 

postanowień w krajach członkowskich CCBE564. Ponadto należy podkreślić, że Kodeks 

CCBE jest aktem uznawanym przez Komisję Europejską, sądy europejskie, a także niektóre 

sądy krajowe, które bezpośrednio odnoszą się do jego postanowień565. Mając na uwadze 

jego powszechne i zgodne przyjęcie przez państwa UE, EOG oraz kilkanaście innych państw 

działających w CCBE, można przyjąć, że stanowi on, chociażby tylko z tego powodu, 

doniosły środek regulacji etyki adwokackiej w skali europejskiej.  

W literaturze można spotkać również głosy krytyczne, które dotyczą przede 

wszystkim efektywności realizacji postanowień Kodeksu CCBE. L.S. Terry, odnosząc się 

do pierwotnej jego wersji, stwierdził, że jest on klasycznym przykładem „szklanki do 

połowy pełnej”, czyli regulacji, która z jednej strony napawa optymizmem z uwagi na 

postęp, który dokonuje się w przedmiocie regulacji europejskiej etyki adwokackiej, z drugiej 

jednak budzi pesymizm z uwagi na liczbę oraz naturę różnic i nieporozumień, które 

wymagają jeszcze przezwyciężenia, zanim europejscy adwokaci będą mogli praktykować 

pod rządami jednolitego, powszechnie obowiązującego europejskiego kodeksu 

etycznego566.  

 
563 Pkt 1.3.2. Kodeksu CCBE. 
564 Zob. H. Hellwig, CCBE i Polska Adwokatura w odniesieniu do kwestii Unii Europejskiej, „Palestra” 2004, 

nr 3-4, s. 36. 
565 Sąd Apelacyjny w Bordeaux we Francji na początku lat dziewięćdziesiątych dwukrotnie orzekał o 

niezgodności korporacyjnego kodeksu etyki zawodowej z Kodeksem CCBE, uchylając jego postanowienia; 

Zob. The history…, jw., s. 22. 
566 Zob. L. S. Terry, An Introduction…, jw., s. 59; Warto również zwrócić uwagę na drugą część publikacji L. 

S. Terry’ego, która dotyczy stosowania Kodeksu CCBE w praktyce: L. S. Terry, An Introduction to the 

European Community’s Legal Ethics Code. Part II: Applying the CCBE Code of Conduct, „The Georgetown 

Journal of Legal Ethics” 1993, nr 2, s. 345-394.  
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D. Sypniewski zwrócił uwagę na trzy problemy związane ze stosowaniem Kodeksu 

CCBE. Po pierwsze, jak wskazuje ten autor, jednym z założeń wspomnianego kodeksu było 

złagodzenie skutków tzw. podwójnej deontologii (podlegania prawnika wykonującego 

praktykę transgraniczną zasadom etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej 

zarówno w państwie przyjmującym, jak i w państwie pochodzenia), co nie zostało jednak w 

pełni osiągnięte, ponieważ dla części z państw zasady Kodeksu CCBE stanowią jedynie 

uzupełnienie regulacji krajowych. Po drugie, jak dodaje Sypniewski, Kodeks CCBE 

przewiduje możliwość przyjęcia przez państwa rozwiązań bardziej szczegółowych lub 

wręcz odmiennych. Po trzecie, ma on bardzo ogólny charakter, i choć nadaje generalny 

kierunek rozumienia podstawowych zasad etyki zawodowej, to – zdaniem Sypniewskiego – 

nie rozstrzyga wielu szczegółowych kwestii, a także problemów które niesie współczesna 

praktyka zawodowa, takich chociażby, jak globalizacja czy postęp technologiczny567.  

Kolejnym istotnym krokiem podjętym na forum CCBE w celu harmonizacji, ale i 

podniesienia rangi zasad prawniczej etyki zawodowej568, było przyjęcie w dniu 24 listopada 

2006 r. w Brukseli „Karty podstawowych zasad wykonywania zawodu prawnika w 

Europie”569 (Charter of Core Principles of the European Legal Profession)570, zwanej dalej 

„Kartą CCBE”. Karta CCBE zawiera dziesięć postulatów:  

1) Niezależność prawnika i swoboda jego decyzji w przyjmowaniu spraw (the 

independence of the lawyer, and the freedom of the lawyer to pursue the client’s 

case);  

2) Prawo i obowiązek prawnika do utrzymania w sekrecie spraw klienta i dochowania 

tajemnicy zawodowej (the right and duty of the lawyer to keep clients’ matters 

confidential and to respect professional secrecy);  

3) Niedopuszczanie do konfliktu interesów zarówno pomiędzy poszczególnymi 

klientami, jak i między klientem a prawnikiem (avoidance of conflicts of interest, 

whether between different clients or between the client and the lawyer);  

4) Powaga i honor zawodu prawnika, prawość i nieposzlakowana opinia prawnika (the 

dignity and honour of the legal profession, and the integrity and good repute of the 

individual lawyer);  

 
567 Zob. D. Sypniewski, Umiędzynarodowienie zawodów…, jw., s. 223. 
568 Zob. J. Goldsmith, The Core Values of the Legal Profession for Lawyers Today and Tomorrow, 

„Northwestern Journal of International Law & Business” 2008, nr 28, s. 441-454. 
569 Pod taką nazwą dokument występuje w załączniku do uchwały nr 20/2014 NRA. W piśmiennictwie 

występuje również pod nazwą: „Karta Podstawowych Zasad Prawnika Europejskiego” i „Karta Podstawowych 

Zasad Adwokatury Europejskiej”. 
570 https://www.ccbe.eu/NTCdocument/EN_CCBE_CoCpdf1_1382973057.pdf (dostęp: 03.05.2020). 
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5) Lojalność wobec klienta (loyalty to the client);  

6) Uczciwość w relacjach z klientami dotyczących wynagrodzenia (fair treatment of 

clients in relation to fees);  

7) Zawodowe umiejętności prawnika (the lawyer’s professional competence);  

8) Szacunek wobec kolegów–prawników (respect towards professional colleagues);  

9) Respektowanie zasady państwa prawa i praworządnego wymiaru sprawiedliwości 

(respect for the rule of law and the fair administration of justice);  

10) Samorządność profesji prawniczych (the self-regulation of the legal profession)571.  

Karta CCBE nie stanowi kodeksu etyki i nie miała na celu zastąpienia czy 

uzupełnienia Kodeksu CCBE. Została pomyślana jako dokument skierowany do szerokiego 

grona odbiorców – zawodowych prawników, władz publicznych oraz ogółu społeczeństwa, 

zarówno z państw członkowskich UE, EOG, jak i członków stowarzyszonych oraz 

obserwatorów CCBE. Miała ona na celu przede wszystkim podkreślenie roli niezależnych 

prawników w społeczeństwie oraz zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób zasady regulujące 

zawody prawnicze wspierają tę rolę. 

Niewątpliwą zaletą Karty CCBE jest to, że wymienione w niej postulaty mają 

charakter uniwersalny dla wszystkich europejskich (i nie tylko) zawodów prawniczych, 

ponieważ oparte są na wartościach wspólnych wszystkim zawodom prawniczym, a także na 

zasadach wynikających z podstawowych dla ochrony praw człowieka regulacji, w tym m.in.: 

PDPCz i EKPCz572. Karta CCBE podkreśla m.in., iż przestrzeganie zasad w niej zawartych 

jest niezbędne dla realizacji prawa do rzetelnego procesu, zgodnie z wymogami EKPCz. 

Ochrona wartości w niej wyrażonych, leży więc w interesie publicznym i powinna być 

przedmiotem wspólnego zainteresowania prawniczych korporacji zawodowych, sądów, 

władzy ustawodawczej, rządów i organizacji międzynarodowych.  

Z w/w względów Karta CCBE może być stosowana przez prawników we wszystkich 

państwach, w których regulacje krajowe wykonywania zawodu nie zawierają wymienionych 

w niej wartości. Może być także niezwykle pomocna prawnikom starającym się o 

 
571 Tłumaczenie treści postulatów za: E. Stawicka, Karta Podstawowych Zasad Adwokatury Europejskiej, 

„Palestra” 2007, nr 5-6, s. 232. 
572 Karta CCBE bierze pod uwagę w swej treści m.in.: regulacje krajowych kodeksów etyki zawodowej; 

Kodeks CCBE; Kodeks IBA; Rekomendację Komitetu Ministrów Rady Europy do krajów członkowskich Rec 

(2000) 21 z dnia 21.10.2000 r. w sprawie wolności wykonywania zawodu prawnika; Podstawowe zasady roli 

prawników przyjęte przez Ósmy Kongres Narodów Zjednoczonych w sprawie Zapobiegania Przestępczości i 

Traktowania Oskarżonych (Hawana, Kuba) 27 sierpnia - 7 września 1990 r.; orzecznictwo ETPCz i ETS, a w 

szczególności wyrok ETS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie Wouters przeciwko Algemene Raad van de 

Nederlandse Orde van Advocaten (C-309/99); PDPCz; ETPCz; Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 

23 marca 2006r. w sprawie zawodów prawniczych i interesu ogólnego w funkcjonowaniu systemów prawnych. 
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niezależność i wolność wykonywania zawodu, w sytuacjach gdy są one zagrożone ze strony 

władz publicznych, co może być istotne zwłaszcza w państwach spoza UE, do których Karta 

CCBE była również adresowana. 

Karta CCBE sensu stricto wymienia jedynie dziesięć w/w postulatów, ale w ich 

interpretacji pomagać ma nieco bardziej rozbudowany w stosunku do tych postulatów 

„Komentarz do Karty podstawowych zasad wykonywania zawodu prawnika w Europie” (A 

Commentary on the Charter of Core Principles of the European Legal Profession)573. 

Komentarz do Karty CCBE jest dokumentem niezwykle istotnym, gdyż precyzyjnie 

wyjaśnia najważniejsze, związane z poszczególnymi postulatami Karty CCBE kwestie.  

Wskazać należy, że CCBE aktywnie wspiera prace prowadzone przez Radę Europy 

nad uchwaleniem niezwykle ważnego dla europejskiego środowiska prawniczego 

dokumentu, jakim jest Europejska konwencja o zawodzie prawnika (European convention 

on the profession of lawyer), której opracowanie zostało zainicjowane na forum 

Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniu 13 października 2016 r.  

CCBE zajęło w tym zakresie stanowisko, w którym wskazało kilka zasadniczych 

argumentów przemawiających za przyjęciem w/w konwencji574. Po pierwsze, jak wskazano, 

prawnicy odgrywają zasadniczą rolę jako uczestnicy wymiaru sprawiedliwości i mając 

wkład w ochronę praworządności, zapewniają dostęp obywatelom do wymiaru 

sprawiedliwości oraz ochronę podstawowych praw i wolności obywatelskich. Powoduje to, 

że mogą podlegać naciskom ze strony władzy wykonawczej i ustawodawczej, a czasem i 

sądowniczej oraz ze strony organów pozarządowych. Po drugie, pomimo obowiązywania od 

2000 r. „miękkich” instrumentów ochrony roli prawnika, przyjętych przez RE w postaci 

Rekomendacji Rady Europy R (2000) 21 Komitetu Ministrów do państw członkowskich 

dotyczącej wolności wykonywania zawodu prawnika (Recommendation No. R(2000)21 of 

the Committee of Ministers to Member States on the freedom of exercise of the profession of 

lawyer), powtarzające się ataki na prawników oraz naruszenia ich praw świadczą w opinii 

CCBE o jej nieskuteczności i potrzebie ochrony ich niezależności zawodowej, a co za tym 

idzie praworządności, za sprawą wiążących obowiązków wyrażonych w konwencji. Po 

trzecie, podniesiono, że choć EKPCz zapewnia (i powinna zapewniać nadal) wysoki 

standard ochrony prawników, mając na względzie ich istotną rolę związaną z 

 
573https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_CoC/PL

_DEON_CoC.pdf (dostęp: 03.05.2020). 
574 http://kirp.pl/wp-content/uploads/2017/10/2017-09-15-stanowisko-ccbe-nt.-propozycji-konwencji-o-

zawodzie-prawnika.pdf (dostęp: 27.04.2020) 
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utrzymywaniem praworządności, potrzebny jest mechanizm ochrony, który będzie prostszy, 

szybszy w stosowaniu i bardziej bezpośredni niż jej postanowienia. W związku z tym CCBE 

złożyło własną propozycję projektu treści konwencji, uwzględniającą wskazane tu kwestie 

problemowe575. W działaniach CCBE w tym zakresie aktywnie uczestniczą przedstawiciele 

Komisji Praw Człowieka przy NRA576.  

W dniu 31 stycznia 2019 r. Komitet Ministrów Rady Europy, mając na względzie 

rekomendację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 24 stycznia 2018 r.577, 

podjął decyzję o opracowaniu studium wykonalności dotyczącego europejskiej konwencji o 

zawodzie prawnika578. Prace organizacji zmierzają do ostatecznego sformułowania i 

przyjęcia konwencji w oparciu o standardy określone w zaleceniu nr R (2000) 21, a także 

mechanizmy ochrony wypracowane przez prawnicze organizacje międzynarodowe, w tym 

m.in. CCBE. Celem regulacji ma być wzmocnienie gwarancji związanych z podstawowymi 

prawami prawników i ich klientów, w tym m.in. takich, jak: prawo do pomocy prawnika, 

prawo do swobodnej komunikacji prawnika z klientem, prawo do niezależności prawnika, 

obejmujące przede wszystkim ochronę wolności wypowiedzi (immunitet) oraz ochronę 

tajemnicy zawodowej. Konwencja ma również zawierać skuteczny mechanizm kontroli, 

uwzględniający, poza stałym monitoringiem, okresowymi przeglądami i raportami 

dotyczącymi jej przestrzegania, możliwość zgłaszania uwag przez organizacje prawnicze i 

pozarządowe, a także mechanizm wczesnego ostrzegania w celu reagowania na 

bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa, niezależności i możliwości skutecznego 

 
575https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_CONVENTION/C

ONV_Position_papers/EN_CONV_20170915_CCBE-contribution-european-convention-profession-

lawyer.pdf (dostęp: 27.04.2020). 
576 https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/przyjeto-rekomendacje-ws-europejskiej-konwencji-o-

zawodzie-prawnika/ (dostęp: 27.04.2020). 
577 Rekomendacja podkreśliła szczególną rolę i centralne miejsce prawników w wymiarze sprawiedliwości, 

jako protagonistów i pośredników pomiędzy społeczeństwem a sądami. W świetle dokumentu prawnicy 

odgrywają kluczową rolę w urzeczywistnianiu państwa prawa i cieszą się zaufaniem publicznym. Warunkiem 

społecznego zaufania do wymiaru sprawiedliwości jest zaufanie obywateli, że prawnicy mają zdolność 

zapewnienia skutecznej reprezentacji. Zgromadzenie uznało, że przykłady nękania i nadużycia praw wobec 

prawników (których przykłady przytoczono w Rekomendacji) świadczą o potrzebie wzmocnienia statusu 

prawnego rekomendacji nr R (2000) 21 poprzez przełożenie jej przepisów na prawnie wiążącą konwencję ze 

skutecznym mechanizmem kontroli. Taka konwencja mogłaby również stać się źródłem wiążących norm na 

szerszym szczeblu międzynarodowym, umożliwiając przystąpienie do niej państwom trzecim. Zgromadzenie 

uznało także, że istnieje również potrzeba stworzenia mechanizmu wczesnego ostrzegania, aby reagować na 

bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa i niezależności prawników oraz ich zdolność do skutecznego 

wykonywania obowiązków zawodowych. Zob. Rekomendacja 2121 (2018) w sprawie opracowania 

europejskiej konwencji o zawodzie prawnika (The case for drafting a European convention on the profession 

of lawyer), http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=24466&lang=en (dostęp: 

27.04.2020). 
578 http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-ministers-26533.pdf (dostęp: 27.04.2020). 
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wykonywania obowiązków zawodowych przez prawników (w formie platformy 

internetowej, wzorowanej na obecnie funkcjonującej platformie dla dziennikarzy579). 

Warto nadmienić, iż w związku z pracami nad przygotowaniem w/w konwencji 

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy ponownie w ostatnim czasie zwracało uwagę na 

istotny wkład prawników w skuteczne wymierzanie sprawiedliwości oraz potrzebę 

zwiększenia ochrony niezależności wykonywania przez nich zawodu. Miało to miejsce w 

przyjętych w 2020 r. rezolucjach „Zasady i gwarancje mające zastosowanie do adwokatów” 

(The principles and guarantees for advocates): 2188 (2020)580 oraz 2348 (2020)581. W 

drugiej z wymienionych tu rezolucji Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało 

państwa członkowskie RE do zapewnienia skutecznej ochrony zawodu prawnika, 

podkreślając istotne znaczenie nieingerencji organów państwa w wykonywanie zawodu 

prawnika oraz wyraźnego określenia w prawie działań stanowiących ingerencję 

niedozwoloną. Ponadto, Zgromadzenie zwróciło uwagę na potrzebę wzmacniania 

krajowych standardów gwarantujących sprawność, niezależność i bezpieczeństwo 

wykonywania zawodu przez prawników. 

 

3.2.  Regulacje Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników (IBA) 

 

Pierwszą międzynarodową organizacją prawniczą, która sformułowała reguły etyki 

adwokackiej możliwe do stosowania przez prawników różnych jurysdykcji w praktyce 

międzynarodowej, było Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników582 (International Bar 

Association)583. IBA, z siedzibą w Londynie, będąc jedną z najważniejszych, prawniczych 

organizacji międzynarodowych, zrzesza izby adwokackie, stowarzyszenia prawnicze, 

kancelarie prawne oraz prawników indywidualnych ze wszystkich kontynentów584. Została 

założona 17 lutego 1947 r. w Nowym Jorku przez przedstawicieli 34 izb adwokackich z 

 
579 https://www.coe.int/en/web/media-freedom (dostęp: 27.04.2020). 
580 https://pace.coe.int/en/files/28820/html (dostęp: 27.04.2021). 
581 https://pace.coe.int/en/files/28819/html (dostęp: 27.04.2021). 
582 Zwane również w piśmiennictwie polskim Międzynarodowym Stowarzyszeniem Adwokatów lub 

Międzynarodową Organizacją Adwokatów. Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza…, jw., s. 165 (używający 

pierwszej z nazw); M. Bukała, Reguły stanu…, jw., s. 110 (używająca drugiej z nazw). 
583 Zob. M. Shah, Ethical Standards for International Human Rights Lawyers, „The Georgetown Journal of 

Legal Ethics” 2019, nr 32, s. 220. 
584 Początkowo organizacja zrzeszała wyłącznie izby adwokackie i inne zrzeszenia prawnicze. Od 1970 r. 

organizację otwarto na członkostwo prawników prowadzących indywidualną praktykę. Obecnie organizacja 

zrzesza również studentów prawa. Organizacja składa się obecnie z ponad 80 000 prawników indywidualnych 

oraz około 190 izb adwokackich i stowarzyszeń prawniczych z ponad 170 krajów. Zob. 

https://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx (dostęp: 27.04.2020). 
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całego świata, którzy odpowiedzieli na zaproszenie Amerykańskiego Stowarzyszenia 

Prawników (American Bar Association)585. IBA wzorowała się na tych samych ideałach, 

które przyświecały powołaniu dwa lata wcześniej ONZ, a mianowicie na dążeniu do 

stabilizacji stosunków międzynarodowych i zapewnienia pokoju, które inicjatorzy IBA 

pragnęli wspierać poprzez służbę wymiarowi sprawiedliwości586. Adwokatura polska 

została członkiem IBA w 1977 roku587.  

IBA działa na rzecz: 1) nawiązywania i utrzymywania stosunków i wymiany 

pomiędzy izbami adwokackimi, organizacjami prawniczymi i ich członkami na całym 

świecie; 2) omawiania problemów dotyczących organizacji i statusu zawodu; 3) 

wspomagania członków w zakresie edukacji prawniczej, jak i w kierunku rozwoju i 

doskonalenia świadczonych społeczeństwu usług prawnych; 4) popierania prawoznawstwa 

poprzez upowszechnianie orzecznictwa sądowego; 5) unifikacji definicji i wykładni w 

określonych dziedzinach prawa poprzez wspólne studia nad problemami praktycznymi; 6) 

popierania praworządnego wymiaru sprawiedliwości; 7) popierania – przy uwzględnieniu 

wymienionych wcześniej założeń – zasad i celów ONZ w ich prawnych aspektach oraz 

współpracy i popierania współdziałania z innymi organizacjami międzynarodowymi o 

podobnych celach588.  

W praktyce działania IBA koncentruje się obecnie przede wszystkim na trzech 

głównych obszarach. Po pierwsze, organizacja odgrywa ważną rolę w procesie budowania 

międzynarodowych relacji (tworzenia tzw. „sieci kontaktów”) oraz wzajemnej wymiany 

doświadczeń pomiędzy prawnikami prowadzącymi praktykę indywidualną oraz 

zrzeszeniami prawniczymi. Drugim, zasadniczym obszarem jej zainteresowania jest 

reprezentowanie wspólnych interesów zrzeszonych w niej organizacji prawniczych i 

prawników oraz monitorowanie przestrzegania praworządności, praw człowieka i 

podstawowych wartości związanych z wykonywaniem zawodu prawnika na świecie. 

 
585 Zob. https://www.ibanet.org/About_the_IBA/Key_milestones.aspx (dostęp: 27.04.2020); R. N. Anderson, 

The International Bar Association: Its Establishment and Progress, „American Bar Association Journal” 1950, 

nr 36, s. 463-467; G. J. McMahon, W. Deuchler, Meet the International Bar Associaton, „American Bar 

Association Journal” 1978, nr 64, s. 554. Szerzej na temat okoliczności powstania organizacji i historii jej 

działalności w pierwszym dwudziestoleciu istnienia zob. R. N. Anderson, International Bar Association 

Celebrates Its 20th Anniversary, „American Bar Association Journal” 1966, nr 52, s. 259-262.  
586 Zob. Origin and History of the International Bar Association, [w:] International Bar Association Eleventh 

Conference Report, Springer Science+Business Media, B.V., Lausanne 1966, s. 10. 
587 Zob. T. Wardyński, O międzynarodowych stowarzyszeniach adwokatów, „Palestra” 1984, nr 3-4, s. 112-

114. Z kolei A. Siemiński jako datę przystąpienia adwokatury polskiej do IBA podaje rok 1976. Zob. A. 

Siemiński, Otwarcie przedstawicielstwa…, jw., s. 161.  
588https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=E5D95D11-7234-45FA-919B-

AADADB5245CD (dostęp: 27.04.2020). 
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Trzecim jest wspieranie niezależności sądownictwa oraz prawa swobodnego wykonywania 

zawodu przez prawników589.  

Wiele z działań IBA dotyczących ochrony praw człowieka i niezależności osób 

wykonujących zawody prawnicze realizowanych jest za pośrednictwem powołanego przez 

nią w 1995 r. Instytutu Praw Człowieka (The International Bar Association’s Human Rights 

Institute - IBAHRI)590.  

Poza w/w obszarami działania organizacji, nie mniej ważnym wyzwaniem IBA jest 

wspieranie unifikacji reguł wykonywania zawodów prawniczych w skali globalnej. IBA 

przyczynia się do tego m.in. poprzez opracowywanie regulacji etycznych. Pionierskim 

osiągnięciem organizacji było przyjęcie w dniu 25 lipca 1956 r. w Oslo „Międzynarodowego 

Kodeksu Etyki” (International Code of Ethics)591, zwanego dalej „Kodeksem IBA”. Był on 

trzykrotnie nowelizowany, w: 1964, 1976 i 1988 r. Początkowo składał się z dwudziestu, a 

następnie z dwudziestu jeden, dość ogólnych reguł dotyczących prawników wykonujących 

praktykę międzynarodową. Kodeks IBA, w założeniu, ma charakter wyłącznie 

uzupełniający w stosunku do krajowych regulacji z zakresu etyki prawniczej. Zobowiązuje 

on prawników zagranicznych do przestrzegania zarówno norm etyki obowiązujących w 

państwie, w którym podejmują czynności (goszczącym), jak i norm kraju swojego 

pochodzenia, a także uwzględniania norm własnych (IBA), w przypadku gdy nie pozostają 

one w sprzeczności z żadnym z wymienionych wcześniej porządków. Ogólny charakter jego 

postanowień wskazuje, że stanowi on raczej rodzaj drogowskazu, wyznaczającego pożądany 

kierunek postępowania prawników w praktyce międzynarodowej, a nie regulację o 

wiążącym charakterze. Należy jednak odnotować, że wraz z jego przyjęciem, IBA zastrzegła 

możliwość raportowania odpowiednim krajowym organizacjom prawniczym dostrzeganych 

przez nią uchybień w wykonywaniu działalności przez prawników międzynarodowych, co 

należy traktować jako rodzaj mechanizmu, mającego na celu zapewnienie przestrzegania 

postanowień kodeksu w praktyce.  

Poszczególne postanowienia Kodeksu IBA dotyczą najważniejszych obszarów 

aktywności zawodowej prawników. Normują one stosunki z sądem, klientami oraz zasady 

 
589 Zob. A. Boon, Lawyers’ Ethics and Professional Responsibility, Hart Publishing, Oxford-Portland 2015, s. 

405. 
590 https://www.ibanet.org/IBAHRI.aspx (dostęp: 27.04.2020). 
591 International Code of Ethics, International Bar Association, Londyn 1988. Polska wersja językowa kodeksu 

została opublikowana w miesięczniku „Palestra” w tłum. (najprawdopodobniej) S. Janczewskiego 

(podpisanego inicjałami S.J.): Międzynarodowy kodeks etyki przyjęty przez Zgromadzenie Delegatów 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) w Oslo w dniu 25 lipca 1956 

r., tłum. S. J., „Palestra” 1958, nr 12, s. 84-87. 
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koleżeństwa w obrocie międzynarodowym. Regulacja podkreśla fundamentalne znaczenie 

przestrzegania przez adwokatów honoru i godności zawodu, których ochrona wymaga od 

adwokatów moralnego postępowania zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu 

prywatnym. Za fundament wykonywania przez adwokata zawodu uznała IBA niezależność, 

która wymaga od adwokatów powstrzymywania się od zajęć, które mogłyby powodować 

utratę przez nich samodzielności lub w inny sposób ograniczać niezależność. W stosunku 

do kolegów-adwokatów, adwokaci zostali zobowiązani do postępowania z najwyższą 

uprzejmością i uczciwością, zachowywania poufności komunikacji zawodowej (chyba że 

prawo lub miejscowy zwyczaj stanowią inaczej), a także poszanowania konieczności 

uzyskania zgody adwokata na bezpośredni kontakt z jego klientem. W stosunku do sądu 

prawnicy zostali zobowiązani do zachowania należytego szacunku, a także 

prawdomówności, przez co należy rozumieć zakaz świadomego udzielania sądowi 

nieprawdziwych informacji. W kwestii wykonywania działalności zawodowej adwokatom 

co do zasady zabroniono stosowania reklamy, jako sprzecznej z godnością adwokata, z 

wyjątkiem prawnie przewidzianych sposobów informowania o swojej działalności, a także 

zabiegania o powierzenie sprawy klienta w inny sposób. W każdej prowadzonej sprawie 

pomoc adwokata powinna być nacechowana rzetelnością, należytą starannością i 

sumiennością, nawet jeżeli dotyczy prowadzenia sprawy osoby ubogiej. Adwokat powinien 

mieć zapewnioną swobodę decyzji o podjęciu się prowadzenia sprawy, z wyjątkiem spraw 

wyznaczonych z urzędu, a po przyjęciu sprawy, może zrezygnować z jej prowadzenia tylko 

z ważnych powodów i w taki sposób, aby interesy klienta nie doznały uszczerbku. 

Prowadząc sprawę, adwokat powinien dążyć do załatwienia jej przede wszystkim w sposób 

polubowny i jak najmniej skomplikowany. Nie powinien zastrzegać dla siebie udziału w 

wygranej sprawie, ani nabywać własności rzeczy będącej przedmiotem sporu, który 

prowadzi. Powinien również unikać konfliktu interesów, co nie wyłącza prowadzenia 

sprawy klientów, których interesy są sprzeczne w jednej sprawie, w innych sprawach, jeżeli 

uzasadnia to ich interes i wyrażają oni na to zgodę. Zgodnie z kodeksem gwarancję 

poufności udzielanych prawnikowi informacji stanowi tajemnica adwokacka, do której 

przestrzegania w zakresie informacji uzyskanych w związku z prowadzoną sprawą prawnicy 

zostali zobowiązani, z wyłączeniem przypadków, w których ujawienie pewnego rodzaju 

danych jest sądownie nakazane. Adwokata zobowiązano ponadto do terminowego i 

starannego rozliczania się z powierzonych przez klientów środków pieniężnych, traktowania 

priorytetowo interesu klienta i wymaganych opłat sądowych względem własnego 
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wynagrodzenia, a także zapłaty kosztów pracy zagranicznego kolegi zaangażowanego do 

sprawy, niezależnie od uzyskania lub nie własnego wynagrodzenia. 

Zasady „Międzynarodowego Kodeksu Etyki” IBA przez długi okres stanowiły 

jedyne regulacje etyki adwokackiej o zasięgu globalnym. Ich stosowanie było jednak 

ograniczone w praktyce. W literaturze zwraca się uwagę, że ogólność dokumentu sprawia, 

że nie dostarcza on praktycznie żadnych konkretnych wskazówek, a przez to, choć został 

nazywany „kodeksem”, a jego postanowienia „regułami”, stanowi jedynie zbiór poglądów 

IBA na sprawy międzynarodowej praktyki prawniczej592. Ponadto wskazuje się, że 

obowiązywanie Kodeksu IBA nie eliminuje potencjalnie dużego prawdopodobieństwa 

powstawania konfliktu norm etyki zawodowej w obrocie międzynarodowym593. 

Zasadniczym jednak problemem wydaje się być brak mechanizmów egzekwowania 

przestrzegania jego postanowień. Zastrzeżenie notyfikacji dostrzeżonych uchybień do izb i 

organizacji krajowych, wobec de facto braku środków nadzoru i kontroli działalności 

prawników w obrocie międzynarodowym, przywodzi na myśl wniosek, że postanowienia 

Kodeksu IBA stanowią bardziej manifest dobrych praktyk i postulatów, niż przepisy o 

wiążącym charakterze.  

IBA doprowadziła ponadto do przyjęcia w dniu 20 września 2006 r. w Chicago 

„Generalnych zasad zawodu prawnika” (General Principles for the Legal Profession)594. 

Celem regulacji było określenie ogólnych ram etyki prawniczej, mogących stanowić 

podstawę bardziej szczegółowych regulacji etyki zawodowej w każdej części świata. Zasady 

przeznaczone były zarówno do normowania praktyki międzynarodowej, jak i umożliwiały 

wykorzystanie ich w poszczególnych krajach w stosunkach wewnętrznych. IBA zastrzegła, 

że nie mogą one zastępować lub ograniczać zasad obowiązujących w poszczególnych 

krajach, a także stanowić podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej, sankcji lub innych 

środków karnych.  

W/w dokument określił dziesięć uniwersalnych zasad, którymi winni kierować się 

prawnicy na całym świecie. Są to zasady odnoszące się do: 1) Niezależności (Independence); 

2) Uczciwości, prawości, sprawiedliwości (Honesty, integrity and fairness); 3) Konfliktu 

interesów (Conflicts of interest); 4) Poufności i tajemnicy zawodowej 

(Confidentiality/Professional secrecy); 5) Interesu klienta (Clients’ interest); 6) 

 
592 Zob. C.A. Rogers, The Ethics of Advocacy in Internation Arbitration, [w:] The Art of Advocacy in 

International Arbitration, red. R.D. Bishop, E. G. Kehoe, JurisNet LLC, Nowy Jork 2010, s. 51. 
593 Zob. A. Boon, Lawyers’ Ethics…, jw., s. 406. 
594 IBA General Principles for the Legal Profession. Adopted by the International Bar Association on 20 

September 2006, International Bar Association, Londyn 2006. 
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Zobowiązania prawnika (Lawyers’ undertaking); 7) Wolności klienta (Clients’ freedom); 8) 

Majątku klientów i osób trzecich (Property of clients and third parties); 9) Kompetencji 

(Competence); 10) Honorarium (Fees.). 

Dalsze prace na forum IBA pozwoliły na rozwinięcie w/w zasad i przyjęcie w dniu 

28 maja 2011 r., na posiedzeniu IBA w Warszawie, „Międzynarodowych zasad 

postępowania w zawodzie prawnika” (IBA International Principles on Conduct for the Legal 

Profession)595. Dokument potwierdził zasady z 2006 r., ale – jak się wydaje – miał także na 

celu nadanie im wyższej rangi. Miał on stanowić zbiór zasad etyki zawodowej dla 

prawników międzynarodowych, opracowany w odpowiedzi na potrzeby wynikające z 

postępującej globalizacji oraz rosnącego znaczenia transakcji międzynarodowych w XXI 

w.596. Intencją jego twórców było stworzenie aktu, który mógłby zastąpić funkcjonujący od 

przeszło pół wieku Kodeks IBA597. Potwierdza to komentarz J. Klotza, ówczesnego 

przewodniczącego Komisji Spraw Adwokackich IBA, zgodnie z którym założeniem 

autorów było opracowanie syntetycznej, a dzięki temu możliwej do powszechnego 

zastosowania, regulacji, w której wyrażone zostaną fundamentalne wartości, istotne dla 

wykonywania zawodu prawnika, zarówno w obrocie międzynarodowym, jak i w 

poszczególnych państwach598. Wskazane tu zasady miały inspirować prawników do 

tworzenia kodeksów etycznych w państwach, w których one nie obowiązują, sprzyjać 

unifikacji obowiązujących regulacji krajowych, jak również być pomocne w praktyce 

zawodowej i bezpośrednio stosowane, zwłaszcza w państwach, w których nie obowiązują 

żadne inne regulacje etyczne. Określenie niekwestionowanych reguł, co podkreślali 

przedstawiciele IBA, miało również na celu zwrócenie uwagi światowej opinii publicznej i 

władz państwowych na rolę prawników w urzeczywistnianiu praworządności i 

sprawiedliwości oraz ochrony praw i wolności obywatelskich599.  

W dniu 25 maja 2019 r., podczas posiedzenia IBA w Budapeszcie, została 

zatwierdzona nowelizacja „Międzynarodowych zasad postępowania w zawodzie 

prawnika”600. W nadanym wówczas kształcie obowiązuje do dziś, przy czym akt ten składa 

 
595 IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession. Adopted on 28 May 2011 by the 

International Bar Association, International Bar Association, Londyn 2011. 
596 https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-A3B9-

C13F196D9E60 (dostęp: 28.04.2020). 
597 Zob. J. Billiet, International Investment Arbitration: A Practical Handbook, Maklu-Publishers, Antwerpia-

Apeldoorn-Portland 2016, s. 57; A. Boon, Lawyers’ Ethics…, jw., s. 407. 
598 https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-A3B9-

C13F196D9E60 (dostęp: 28.04.2020). 
599 Tamże. 
600 IBA International Principles on Conduct for the Legal Profession. Approved on 25 May 2019 by the Council 

of the International Bar Association, International Bar Association, Londyn 2019. 
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się z tych samych zasad, co jego pierwotna wersja. Zasada pierwsza (Independence) 

podkreśla znaczenie niezależności adwokackiej jako fundamentu prawidłowego 

wykonywania działalności zawodowej, właściwej ochrony interesów klienta, a także 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i urzeczywistniania praworządności. Zgodnie z 

nią prawnik powinien być wolny od jakichkolwiek nacisków, kontroli czy ingerencji z 

zewnątrz, a zwłaszcza ze strony władz publicznych czy różnego rodzaju grup interesów. 

Niezależność adwokata stanowi podstawową gwarancję ochrony praw człowieka i 

obywatela w demokratycznym społeczeństwie. Druga zasada (Honesty, integrity and 

fairness) nakazuje adwokatom zachowanie najwyższych standardów uczciwości i 

rzetelności zawodowej wobec klientów, sądu, współpracowników i wszystkich innych osób, 

z którymi ma relacje zawodowe. Obowiązki te obejmują również standardy kultury 

osobistej, takie jak: uprzejmość, uczciwość, prawdomówność, pracowitość, szacunek do 

innych i zdolność do kompromisu. IBA zakazuje również stosowania w praktyce zawodowej 

jakichkolwiek form dyskryminacji601. Kolejna reguła (Conflicts of interest) stanowi, że co 

do zasady, prawnik nie może reprezentować klienta, w przypadku zaistnienia konfliktu 

interesów. W dokumencie wskazano, że ma on miejsce, gdy reprezentowanie jednego 

klienta jest bezpośrednio niekorzystne dla innego klienta lub istnieje znaczące ryzyko, że 

możliwość reprezentowania jednego lub większej liczby klientów będzie istotnie 

ograniczona przez zobowiązania prawnika względem innego – obecnego lub byłego – 

klienta, osoby trzeciej lub z uwagi na interes osobisty prawnika. Kolejna zasada 

(Confidentiality/Professional secrecy) wskazuje, że tajemnica zawodowa – obejmująca 

informacje uzyskane w związku z udzielaniem pomocy prawnej od obecnych i byłych 

klientów – jest prawem i obowiązkiem adwokata, a jej urzeczywistnianie nieodzownym 

elementem państwa prawa, zaufania społecznego, zaufania do wymiaru sprawiedliwości i 

niezależności zawodu prawnika. Zasada piąta (Clients’ interest) nakazuje traktować interes 

klienta priorytetowo, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostaje on w sprzeczności z 

 
601 Do kwestii dyskryminacji odnosi się bardziej szczegółowo przyjęta przez IBA w dniu 13 września 1998 r. 

w Vancouver „Rezolucja przeciwko dyskryminacji w praktyce prawniczej” (Resolution on Non-

Discrimination in Legal Practice), która wezwała wszystkich prawników do traktowania osób, z którymi mają 

kontakt zawodowy w sposób wolny od dyskryminacji i nękania, np. ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, 

orientację seksualną, rodzicielstwo, ciążę, niepełnosprawność, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub 

społeczne, majątek, kastę, urodzenie lub inny status społeczny. Rezolucja podkreśliła, że prawnicy powinni 

stanowić wzorzec sprawiedliwości społecznej w swoich społecznościach, wobec czego powinni edukować 

społeczeństwo poprzez swoją godną naśladowania postawę zawodową. IBA zaapelowała ponadto do izb i 

organizacji prawniczych o podjęcie problematyki dyskryminacji w ich działalności; Resolution on Non-

Discrimination in Legal Practice. Adopted by the Council of the International Bar Association on 13 

September, 1998, at Vancouver, https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=87634FE6-

2674-402E-A117-09AE9559DAFC (dostęp: 29.04.2020). 
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zobowiązaniami prawnika wobec sądu, interesem wymiaru sprawiedliwości, prawem lub 

zasadami etyki zawodowej. Oznacza ona, że dokonywane w imieniu klienta czynności 

prawne powinny być zgodne z jego najlepszym interesem. Reguła szósta (Lawyers’ 

undertaking) nakłada obowiązek dochowywania przyjętych przez prawnika zobowiązań. 

Prawnik powinien zachować szczególną ostrożność przy zaciąganiu zobowiązań. W 

przypadku przyjęcia pełnomocnictwa powinien podejmować czynności do czasu 

ostatecznego zakończenia sprawy lub realizacji zlecenia, zwolnienia z tego obowiązku przez 

klienta albo właściwego usprawiedliwienia. Reguła siódma (Clients’ freedom) nakłada 

obowiązek uszanowania swobody klienta w zakresie wyboru osoby pełnomocnika, jak 

również ustalenia zakresu pełnomocnictwa, którego granic prawnik nie powinien 

przekraczać. W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa przez klienta prawnik powinien 

przekazać dokumentację sprawy wskazanemu przez niego prawnikowi. Wypowiedzenie 

pełnomocnictwa przez prawnika powinno następować wyłącznie z ważnych, uzasadnionych 

przyczyn, za wcześniejszym powiadomieniem klienta, w sposób niepowodujący szkody dla 

jego interesów i, jeżeli jest to wymagane, za wcześniejszą zgodą sądu. Zasada ósma 

(Property of clients and third parties) zobowiązuje do niezwłocznego i dokładnego 

rozliczania się z środków powierzonych adwokatowi przez klienta lub osoby trzecie w 

związku z prowadzoną sprawą, a także dokumentowania w należyty sposób wszelkich 

operacji dokonywanych z ich udziałem. Środki zewnętrzne powinny być przechowywane na 

osobnym rachunku bankowym i nie powinny być łączone z środkami własnymi kancelarii 

lub prawnika. Reguła dziewiąta (Competence) odnosi się do podstawowych atrybutów 

związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, takich jak kwalifikacje, wiedza 

specjalistyczna i wysokie umiejętności, których klient ma prawo oczekiwać korzystając z 

pomocy prawnej. Odnosi się ona w sposób pośredni do obowiązku doskonalenia 

zawodowego oraz utrzymywania wysokiej sprawności zawodowej, a bezpośrednio nakazuje 

powstrzymywanie się od udzielania pomocy prawnej czy przyjmowania pełnomocnictwa w 

sytuacji, gdy prawnik nie jest w pełni przekonany o możliwości zapewnienia skutecznej i 

fachowej pomocy prawnej. Ostatnia reguła (Fees) dotyczy kwestii honorarium 

adwokackiego, które, zgodnie z zaleceniem, powinno być ustalone na rozsądnym poziomie, 

w sposób jasny i przejrzysty dla klienta. Ponadto zobowiązuje do poszukiwania najbardziej 

efektywnego finansowo sposobu prowadzenia sprawy, aby w sposób nadmierny nie 

obciążać kosztami klienta. 

Pomimo dużego stopnia ogólności niewątpliwym walorem zasad opracowanych 

przez IBA jest możliwość ich praktycznego zastosowania przy formułowaniu wewnętrznych 
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regulacji prawnych w wymienionych w nich obszarach. W/w akt może być również 

pomocny w sytuacji, gdy prawa prawników, a pośrednio przez to prawa ich klientów, nie są 

dostatecznie respektowane przez władze publiczne, bądź są wręcz brutalnie naruszane602.  

 

3.3.  Regulacje Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA) 

 

Regulacje w przedmiocie zasad etyki adwokackiej oraz podstawowych praw i obowiązków 

związanych z wykonywaniem zawodu adwokata w skali globalnej zostały również 

opracowane przez Międzynarodową Unię Adwokatów (International Association of 

Lawyers/Union Internationale des Avocats)603. UIA, z siedzibą w Paryżu, jest najstarszą 

adwokacką organizacją międzynarodową na świecie. Została powołana w dniu 18 lipca 1927 

r. w Charleroi604, przez przedstawicieli adwokatury belgijskiej, francuskiej i 

luksemburskiej605. W niedługim czasie do UIA przystąpiły adwokatury wielu innych krajów. 

Obecnie UIA jest globalną, wielokulturową organizacją zrzeszającą około dwa miliony 

prawników z ponad 110 państw606.  

Członkami UIA są zrzeszenia prawnicze (izby adwokackie, federacje, 

stowarzyszenia) oraz indywidualni prawnicy. Adwokatura polska została członkiem 

organizacji już w 1930 r., za sprawą wstąpienia do niej Związku Adwokatów Polskich607. 

Po II wojnie światowej członkostwo to nie zostało jednak odnowione. Reaktywacja 

działalności adwokatów polskich w organizacji nastąpiła w 1986 r., kiedy to do UIA została 

przyjęta NRA608.  

Obecnie UIA skupia się przede wszystkim na prowadzeniu międzynarodowej 

wymiany doświadczeń zawodowych związanych z działalnością adwokatów, wspieraniu 

 
602 Wspominany już Instytut Praw Człowieka IBA na bieżąco monitoruje i nagłaśnia przypadki naruszania 

podstawowych praw człowieka i obywatela dotykających prawników na całym świecie. Tylko w ostatnim 

czasie społecznością międzynarodową wstrząsnęły informacje m.in. o aresztowaniu i pozbawieniu prawa do 

obrońcy irańskiego prawnika zaangażowanego w obronę praw człowieka (2019), prawników zaangażowanych 

w walkę o demokratyczne wartości w Hong-Kongu, w Chinach (2019) czy zawieszeniu prawa wykonywania 

zawodu byłej przewodniczącej tanzańskiej rady adwokackiej przez miejscowy sąd najwyższy bez 

przesłuchania i postawienia zarzutów (2019). Zob.https://www.ibanet.org/Human_Rights_Institute/IBAHRI-

News.aspx (dostęp: 29.04.2020).  
603 W literaturze polskiej nazwa organizacji bywa również tłumaczona jako: Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Adwokatów albo Międzynarodowy Związek Adwokatów.  
604 W literaturze wskazywany jest również jako data powołania organizacji dzień 8 lipca 1927 r. Zob. Union 

Internationale des Avocats, „Revue internationale de droit comparé” 1949, nr 1-3, s. 344. 
605 Zob. R. Martin, A Word about the U.I.A., „American Bar Association Journal” 1977, nr 63, s. 657. 
606 https://www.uianet.org/en/about-us (dostęp: 30.04.2020). 
607 W 1938 r. prezesem UIA został jedyny Polak w historii organizacji na tym stanowisku adw. S. Rowiński. 

Zob. http://www.nra.pl/historia/ (dostęp: 30.04.2020). 
608 Zob. Z. Czerski, Udział polskiej adwokatury w UIA, „Palestra” 1990, nr 1, s. 118. 
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edukacji prawnej, rozwoju osobistego i nawiązywania kontaktów międzynarodowych przez 

zrzeszonych w niej prawników. Ponadto organizacja działa na rzecz upowszechniania 

wiedzy o podstawowych zasadach wykonywania zawodu adwokata, w tym zwłaszcza 

dotyczących polubownego rozwiązywania sporów, wspierania praworządności oraz 

ochrony niezależności i wolności wykonywania zawodu przez adwokatów na całym świecie.  

UIA realizuje swoje zadania w szczególności poprzez organizowanie naukowych i 

szkoleniowych kongresów międzynarodowych, podejmowanie interwencji w 

poszczególnych państwach lub na forum międzynarodowym, zawieranie porozumień 

partnerskich z innymi podmiotami zainteresowanymi realizacją wspólnych celów, 

opracowywanie i dystrybucję publikacji oraz organizowanie pomocy materialnej609. W 

przeszłości, przed przyjęciem obecnie obowiązującego statutu, do podstawowych celów 

UIA należały ponadto działania na rzecz badania problemów związanych z wykonywaniem 

i organizacją zawodu adwokata oraz wypracowywaniem i ochroną standardów etycznych 

adwokatury na całym świecie610. Obecnie, pomimo określenia statutowych zadań 

organizacji w sposób bardziej ogólny, nadal stanowi to ważny obszar jej działalności. 

Z istotnych regulacji etyki adwokackiej przyjętych na forum UIA należy wymienić 

opracowany w 2001 r. na kongresie UIA w Turynie, a zatwierdzony w dniu 27 października 

2002 r. w Sydney, „Kodeks etyki zawodowej adwokatów w XXI wieku”611 (Turin Principles 

of Professional Conduct for the Legal Profession in the 21st Century), zwany dalej 

„Kodeksem UIA”612.  

Uchwała w/w kongresu wymienia szereg motywów, którymi kierowano się 

opracowując projekt dokumentu. Były to m.in.: 1) unifikacja poglądów na rolę adwokata w 

szerokim kontekście politycznym, społecznym i kulturalnym; 2) podkreślenie znaczenia 

udziału adwokatów w prawidłowo i sprawnie działającym wymiarze sprawiedliwości; 3) 

określenie i upowszechnienie podstawowych zasad leżących u podstaw zawodu adwokata, 

 
609 Statutes of the Union Internationale des Avocats (International Association of Lawyers), 

https://www.uianet.org/sites/default/files/statuts_uia_en_2017.pdf (dostęp: 30.04.2020). 
610 Zob. statut UIA w wersji przyjętej przez nadzwyczajne zgromadzenie ogólne UIA w dniu 8 lipca 1983 r., 

zatwierdzony belgijskim dekretem królewskim w dniu 13 czerwca 1984 r., opublikowany na łamach 

„Palestry”: Statut Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA), „Palestra” 1990, nr 1, s. 119-127. Zob. 

również: Statut uchwalony przez zwyczajne zgromadzenie ogólne odbywające się w Filadelfii w dniu 3 

września 1997 r. i zatwierdzony belgijskim dekretem królewskim w dniu 19 września 1999 r.: Statut 

Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internationale Des Avocats), tłum. E. Stawicka, „Palestra” 2002, 

nr 11-12, s. 109-121. 
611 Pod taką nazwą dokument został opublikowany w miesięczniku „Palestra” w tłum. E. Stawickiej: Kodeks 

etyki zawodowej adwokatów w XXI wieku, tłum. E. Stawicka, „Palestra” 2002, nr 11-12, s. 104-109. R. 

Tokarczyk posługuje się nazwą „Karta praktyki prawniczej XXI wieku”. Zob. R. Tokarczyk, Etyka 

prawnicza…, jw., s. 165.  
612 https://www.uianet.org/sites/default/files/charteturin2002-en.pdf (dostęp: 30.04.2020). 
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dzięki którym – niezależnie od różnic kulturowych i stopnia rozwoju poszczególnych państw 

– można określić istotę tego zawodu i stworzyć przepisy, które go ochronią i zachowają w 

zasadniczo niezmienionym kształcie; 4) podkreślenie, że prawa i obowiązki, do których 

przestrzegania zobowiązani są adwokaci stanowią podstawowy warunek ochrony zarówno 

interesu publicznego, jak i interesów jednostek. Kodeks UIA odwoływał się również do 

poszanowania już istniejących regulacji wypracowanych przez organizację oraz do zasad 

Narodów Zjednoczonych przyjętych w 1990 r. dotyczących roli adwokatur i stowarzyszeń 

prawniczych613. Ponadto intencją UIA było uczynienie z w/w regulacji powszechnego źródła 

praw i zasad etycznych odnoszących się do profesji adwokata, możliwych do stosowania we 

wszystkich jurysdykcjach świata. Co ważne, Kodeks UIA zastrzega, że nie narusza zasad 

wykonywania zawodu w poszczególnych państwach, o ile zasady te ustanawiają 

korzystniejsze warunki dla praktykowania w tym zawodzie i większy stopień jego 

poszanowania.  

Poszczególne reguły zawarte w Kodeksie UIA dotyczą: 1) określenia roli adwokata 

(The Lawyer's Role), która sprowadza się do zapewniania ochrony wszystkich osób wobec 

prawa; 2) szacunku dla roli adwokata w wymiarze sprawiedliwości (Recognition of the 

Lawyer's Role), z tytułu której adwokaci zasługują na uznanie i ochronę ze strony 

społeczeństwa oraz władz publicznych (tj. władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej). Kodeks podkreśla przy tym, że aby zapewnić trwałe poszanowanie dla 

zawodu adwokata, sami adwokaci powinni świadczyć swoje usługi z należytą starannością 

i uczciwie, a jednocześnie postępować w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi; 3) 

niezależności (Independence), która sprowadza się do prawa wykonywania zawodu w 

sposób wolny od wszelkich nacisków lub dyskryminacji. Adwokat, dla ochrony tego prawa, 

zobowiązany jest unikać wszelkich sytuacji, w których jego działania wymagałyby 

znalezienia kompromisu pomiędzy dobrem jego klienta a interesem jakiejś innej osoby; 4) 

immunitetu adwokackiego (Immunity), który zapewnia zdolność do wykonywania zawodu 

bez ograniczeń, a także chroni adwokata przed przeszukaniem czy innego rodzaju 

represjami, które mogłyby go dotykać ze względu na wykonywany zawód; 5) prawa do 

rzetelnego procesu (Right to a fair trial). Adwokat jest obowiązany podejmować wszelkie 

starania, aby prawa jego klienta były respektowane przez sąd, a prowadzone wobec niego 

(przez sąd lub inną władzę publiczną) postępowanie było prowadzone rzetelnie; 6) relacji z 

sędziami (Relations with Judges). Adwokat jest zobowiązany do godnego i honorowego 

 
613 Basic Principles on the Role of Lawyers, które zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 

14 grudnia 1990 r. (rezolucja 45/121). 
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zachowania w stosunku do sędziów, a także ochrony niezawisłości sądownictwa. Z drugiej 

strony adwokat ma prawo oczekiwać, że sędziowie będą uznawali jego istotną rolę w 

procedurach sądowych, ponieważ jest on tym czynnikiem owych procedur, którego 

obecność gwarantuje sprawiedliwy proces; 7) wolności w wyborze klienta (Freedom to 

choose clients). Pozwala ona adwokatowi na podjęcie swobodnej decyzji o przyjęciu, bądź 

odmowie przyjęcia sprawy. Adwokat ma obowiązek odmówić przyjęcia sprawy, jeżeli jest 

przekonany, że nie będzie mógł reprezentować klienta w sposób kompetentny, niezależny i 

sumienny; 8) ochrony szczególnych (uprzywilejowanych) relacji adwokata z klientem 

(Attorney-client pirivilege), co jest gwarancją praworządności oraz ochrony praw człowieka 

i obywatela. Elementem tej zasady jest prawo i obowiązek ochrony tajemnicy adwokackiej; 

9) braku obowiązku składania doniesień (No duty to report), który oznacza, że adwokat nie 

może być zmuszany do składania zawiadomień do władz publicznych co do faktów, o 

których dowiedział się, wykonując swoje obowiązki zawodowe. Przywilej ten nie oznacza 

uprawnienia adwokata do uczestniczenia w działalności przestępczej. Ujawnienie takich 

okoliczności zobowiązuje adwokata do wyłączenia się z pomocy klientowi; 10) prawa 

zrzeszania się w izbach adwokackich (Role of and representation by the Bar), które może 

być prawem bądź obowiązkiem adwokata. Adwokat ma obowiązek uznawać prawo 

korporacji – własnej oraz korporacji innych krajów w przypadku wykonywania praktyki 

międzynarodowej – do ustanawiania reguł wykonywania zawodu, podporządkowywać się 

im oraz przyczyniać się do tego, aby cieszyły się one poszanowaniem; 11) swobody wyboru 

formy wykonywania zawodu (Regulation of the Practice of Law), która pozwala 

wykonywać zawód w takiej formie, jaką uważa za najbardziej odpowiednią, tj. 

indywidualnie lub w spółce, zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w jego kraju oraz 

w kraju, w którym świadczy usługi; 12) korzystania z Internetu i technologii informacyjnych 

(Internet and Other Communication Technologies), które powinno uwzględniać obowiązki 

związane z wykonywaniem zawodu adwokata. Strona internetowa prowadzona przez 

adwokata nie ma określonego wzoru, ale powinna uwzględniać fundamentalne zasady 

związane z zawodem adwokata oraz zawierać wyłącznie treści związane z praktyką 

adwokacką. Adwokat zobowiązany jest ponadto dokładać należytej staranności, przesyłając 

dokumenty pocztą elektroniczną w celu zapewnienia poufności informacji w nich 

zawartych. W tym celu powinien potwierdzać tożsamość adresata, a także używać 

oprogramowania pozwalającego w razie potrzeby kodować wysyłane klientowi opinie 

prawne, wiadomości zawierające porady oraz pisma noszące znamiona środków prawnych. 

Powinien także ostrzegać klientów o ryzyku związanym z posługiwaniem się nowoczesnymi 
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technologiami informacyjnymi przy udzielaniu pomocy oraz przesyłaniu informacji do 

adwokata; 13) honorarium (Fees), które powinno stanowić sprawiedliwą zapłatę za 

świadczone usługi. Kodeks UIA zwraca uwagę, że adwokat powinien prowadzić działalność 

w poczuciu pełnienia służby, z poszanowaniem reguł swojego zawodu, nie pozwalając, aby 

przeważyły nad nimi względy ekonomiczne czy finansowe; 14) tzw. prawa ubogich614 (Pro 

bono representation), które zobowiązuje adwokata do pomocy prawnej osobom 

korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej możliwie szybko i na wysokim poziomie. 

Uchybienie obowiązkowi zapewnienia kwalifikowanej pomocy prawnej ubogim stanowi 

naruszenie praw podstawowych jednostki, wobec czego adwokat powinien domagać się 

zabezpieczenia tego prawa od władz publicznych; 15) zasad koleżeństwa (Cooperation), 

które zobowiązują do współpracy i solidarności z kolegami-adwokatami z całego świata, dla 

zapewniania szacunku dla roli adwokata, powszechnej akceptacji zasad wykonywania 

zawodu oraz przestrzegania reguł etyki zawodowej. 

Regulacja UIA, o której tu mowa, z powodu konieczności pogodzenia niekiedy 

bardzo odbiegających od siebie standardów etyki zawodowej obowiązujących w 

poszczególnych systemach prawnych i państwach, cechuje się bardzo ogólnym charakterem. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że na tle innych tego rodzaju dokumentów 

wypracowywanych przez prawnicze organizacje międzynarodowe (CCBE, IBA), kładzie 

ona znacznie większy akcent na swobodę wykonywania zawodu i wyjątkową pozycję 

adwokata w wymiarze sprawiedliwości i społeczeństwie615. Reguluje również dwie kwestie, 

na które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, odnosi się do problemu świadczenia usług 

prawnych na rzecz osób ubogich, w ramach różnych form subsydiowanej przez państwo 

nieodpłatnej (z punktu widzenia klienta) pomocy prawnej. W tym zakresie nie tylko nakłada 

na adwokatów obowiązek świadczenia tego rodzaju pomocy w sposób nieodbiegający od 

standardów pomocy prawnej udzielanej odpłatnie, ale przede wszystkim obliguje 

adwokatów do zabiegania o zapewnienie przez państwa standardów ochrony praw osób 

potrzebujących nieodpłatnej pomocy prawnej, podkreślając, że brak takiej pomocy stanowi 

naruszenie podstawowych praw jednostki. Drugim obszarem regulacji, na który należy 

zwrócić uwagę jest poruszona przez UIA kwestia wykorzystania Internetu i nowoczesnych 

technologii informacyjnych. UIA relatywnie wcześnie dostrzegła nie tylko potencjalne 

 
614 Pojęcie „prawo ubogich” odnosi się do ciążącego na państwie obowiązku zapewniania pomocy prawnej z 

urzędu osobom, które nie mogą sobie na to pozwolić z powodów materialnych, a takiej pomocy potrzebują. 

Zob. J. Winczorek, Dostęp do prawa. Ujęcie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2019, 

s. 64.  
615 Zob. E. Stawicka, Kodeks etyki zawodowej adwokatów XXI wieku, „Palestra” 2002, nr 11-12, s. 104. 
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korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych technologii w zawodowej praktyce 

prawniczej, ale również zagrożenia związane z możliwością niezapewnienia 

wystarczającego poziomu ochrony praw klienta i poufności wymaganej w relacjach 

adwokat-klient. W związku z tym adwokaci zostali zobowiązani nie tylko do zapewnienia 

wystarczającego poziomu ochrony informacji ze swojej strony (np. przy użyciu 

specjalistycznych narzędzi szyfrujących), ale również nałożono na nich obowiązki 

informacyjne względem klienta, który powinien zostać uświadomiony przez adwokata o 

zagrożeniach płynących z komunikacji na odległość. Ponadto strona internetowa adwokata 

czy jego kancelarii została potraktowana jako swoiste „przedłużenie jego kancelarii”, co 

nałożyło na adwokata specyficzne obowiązki związane z koniecznością zapewnienia, aby – 

podobnie jak jego kancelaria – spełniała adekwatne do wykonywanej profesji wymagania.  

Podczas kongresu w Sydney uchwalone zostały również „Standardy UIA dla 

adwokatów ustanawiających miejsce wykonywania praktyki zawodowej poza własnym 

krajem”616 (UIA Standards for Lawyers Establishing a Legal Practice Outside Their Home 

Country617), zwane dalej „Standardami UIA”. Standardy UIA wyrażają fundamentalne 

wartości związane z międzynarodową praktyką adwokacką. Zaliczają do nich: 1) lojalność; 

2) niezależność; 3) poszanowanie zaufania i tajemnicy zawodowej; 4) niedopuszczanie do 

konfliktu interesów; 5) obowiązek wykazywania się kompetencjami zawodowymi. 

Wyznaczanie, ochrona i nadzór nad przestrzeganiem w/w standardów przez 

adwokatów w skali międzynarodowej stanowi, zdaniem UIA, gwarancję bezpieczeństwa 

praw klienta. Ponadto Standardy UIA zdefiniowały kilka istotnych dla międzynarodowej 

praktyki prawniczej pojęć, takich jak np.: „międzynarodowa praktyka prawnicza” czy 

„adwokat zagraniczny”. Regulacja określiła także rolę adwokata, podkreślając, że jest on 

istotnym elementem wymiaru sprawiedliwości, gwarantem i rzecznikiem należytej jakości 

systemu prawnego, a także doradcą i pełnomocnikiem swoich klientów, który służy im 

informacją, poradą, pomocą i ochroną (Role of the Lawyer).  

Istotne z punktu widzenia przedmiotowych rozważań są określone w Standardach 

UIA tzw. „podstawowe wartości społeczne” (Fundamental Social Values), których 

respektowanie ma służyć jakości i wydolności porządku prawnego w krajach goszczących 

prawnika zagranicznego. Zaliczono do nich: 1) swobodę wyboru adwokata (Free Choice of 

 
616 Pod taką nazwą projekt dokumentu został opublikowany w miesięczniku „Palestra” w tłum. E. Stawickiej: 

Standardy UIA dla adwokatów ustanawiających miejsce wykonywania praktyki zawodowej poza własnym 

krajem, tłum. E. Stawicka, „Palestra” 2001, nr 11-12, s. 144-149. 
617 https://www.uianet.org/sites/default/files/resosyd2002-en.pdf (dostęp: 30.04.2020). 
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Lawyer) – czyli zapewnienie każdemu możliwości swobodnego wyboru pełnomocnika w 

kraju goszczącym spośród adwokatów miejscowych lub zagranicznych; prawo świadczenia 

usług prawnych przez prawnika zagranicznego w kraju goszczącym może być ograniczone 

jedynie w razie niewykazania przez niego odpowiednich kwalifikacji i umiejętności w 

przypadku świadczenia pomocy w dziedzinach innych niż prawo krajowe adwokata lub 

prawo międzynarodowe; 2) lojalność i niezależność adwokacką (Loyalty and independence) 

– oznaczającą zaufanie do lojalności i niezależności osądu adwokata zagranicznego 

występującego w kraju goszczącym, jako uniwersalnych cech uważanych za nieodzowną 

podstawę relacji pomiędzy adwokatem a klientem; zobowiązuje to także adwokata 

zagranicznego do wystrzegania się konfliktu interesów; 3) ochronę tajemnicy adwokackiej 

i przywilejów zawodowych (Professional Secret/Privilege) – co sprowadza się do 

zagwarantowania dostępu do poszczególnych instytucji prawnych adwokatowi 

zagranicznemu, na takim samym poziomie, na jakim dostęp ten przysługuje adwokatom 

miejscowym, a także obowiązku zapewnienia przez adwokata zagranicznego takiego 

samego standardu ochrony informacji i wzajemnych relacji, jakiego klient mógłby 

oczekiwać od miejscowych adwokatów; 4) zapewnienie poufności (Confidentiality) – 

mające na celu zagwarantowanie przez prawników zagranicznych takiego samego poziomu 

ochrony informacji udzielonych przez klienta, jaki jest wymagany od adwokatów w 

państwie goszczącym; 5) kompetencje (Competence) – co ma zapewnić gwarancję, że 

adwokat zagraniczny zajmujący się międzynarodową praktyką prawniczą jest kompetentny 

w świadczeniu oferowanych przez siebie usług; obliguje to prawnika zagranicznego do 

podejmowania się tylko takich spraw, co do których posiada kwalifikacje, wiedzę i 

umiejętności; 6) zasady reklamy (Advertising) – zapewniające prawo do informowania o 

usługach świadczonych przez prawników zagranicznych w państwie goszczącym, a także 

zobowiązuje ich do poszanowania miejscowych regulacji w tym zakresie; 7) zasady 

identyfikowania danej osoby jako adwokata (Holding out as lawyer) – mające zapewnić 

łatwą możliwość ustalenia statusu i roli zagranicznego adwokata zajmującego się 

międzynarodową praktyką prawniczą, jego wykształcenia, doświadczenia; zasada ta 

zapewnia uznanie kompetencji i tytułów prawnika zagranicznego na podstawie 

przedstawionych przez niego świadectw uzyskanych kwalifikacji i przynależności do izby 

zagranicznej, a tym samym uznanie go za uczestnika rynku usług prawniczych w kraju 

goszczącym, zobowiązanego do stosowania się do jego standardów. Standardy UIA 

zobowiązały ponadto prawników zagranicznych do stosowania się do wszelkich norm 

etycznych, jakie wiążą miejscowych adwokatów (Compliance with host country ethical 
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rules), w celu zapewnienia wysokiego i jednolitego standardu ochrony praw klientów na 

rynku wewnętrznym. W celu umożliwienia należytej kontroli i oceny usług świadczonych 

przez adwokatów zagranicznych Standardy UIA zalecają, aby państwo goszczące 

wymagało, by każdy adwokat zagraniczny zarejestrował się w miejscowej izbie adwokackiej 

(Registration). Powinno także zapewnić swobodę wyboru formy prowadzonej działalności 

w zakresie form dostępnych dla miejscowych adwokatów (Form of Legal Practice). 

Standardy UIA zobowiązują również firmy prawnicze do integrowania adwokatów 

zagranicznych z miejscowymi adwokatami (Integration of Foreign and Host Country 

Lawyers), w celu podnoszenia jakości świadczonych wspólnie usług prawnych.  

Zasadniczym celem opracowania Standardów UIA było rozpowszechnienie 

wyrażonych w nich wartości jako praktycznych wytycznych z zakresu etyki zawodowej i 

zasad wykonywania zawodu w praktyce międzynarodowej, a także zwrócenie uwagi 

światowej opinii publicznej, organizacji międzynarodowych i rządów na konieczność ich 

respektowania dla dobra wymiaru sprawiedliwości. W odróżnieniu od przyjętego na tym 

samym kongresie kodeksu, Standardy UIA koncentrują się wyłącznie na problematyce etyki 

adwokata zagranicznego i przyjmując to za punkt wyjścia, określają kilkanaście 

zasadniczych reguł, spośród których na szczególną uwagę zasługują opisane wyżej tzw. 

„podstawowe wartości społeczne”, gwarantujące równość praw i pozycji adwokatów 

zagranicznych i lokalnych. Wydaje się, że dążenie do zapewnienia równości i eliminowania 

jakichkolwiek przejawów dyskryminacji wobec prawników zagranicznych stanowi 

podstawowy cel tej regulacji. 

Najnowszym efektem prac UIA są uchwalone podczas kongresu organizacji w Porto 

w dniu 30 października 2018 r. „Podstawowe zasady zawodu prawnika” (Core Principles of 

the Legal Profession)618, zwane dalej „Zasadami UIA”. W rezolucji tej określono osiem 

uniwersalnych zasad. Jak wprost stwierdzono, mają one stanowić z jednej strony 

podsumowanie międzynarodowych regulacji w przedmiocie wykonywania zawodu 

prawnika, z drugiej wskazywać cele dążeń w tym zakresie. Kluczowe znaczenie ma tutaj 

ochrona praworządności oraz niezależności i wolności wykonywania zawodu przez 

prawników619. Regulacja nie została zaprojektowana jako kodeks etyki i nie wprowadza 

 
618 http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/file-core-principles-of-the-legal-profession-final-porto-

26198.pdf (dostęp: 01.05.2020); https://www.uianet.org/en/news/lawyers-role-counsel-conciliate-represent-

and-defend-uia-adopted-new-resolution-core-principles?backlist (dostęp: 02.05.2020). 
619 http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/rezolucja-uia-podstawowe-zasady-zawodu-

prawniczego/page/13/ (dostęp: 02.05.2020). 
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wiążących zasad. Manifestuje raczej wspólne dla międzynarodowej społeczności prawniczej 

wartości, których celem jest zapewnienie poszanowania prawa. 

Według preambuły dokumentu rolą prawnika we współczesnym społeczeństwie, jest 

doradztwo na rzecz klienta w kwestiach prawnych, poszukiwanie możliwości zastosowania 

polubownych lub alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz reprezentowanie go w 

postępowaniach sądowych. Wypełnianie tych zobowiązań wymaga od prawnika szacunku 

do praw stron, znajomości zasad wykonywania zawodu oraz braku prawnych ograniczeń 

dotyczących praktyki zawodowej. Osiągnięciu pożądanego stanu w tym zakresie służą 

przede wszystkim szczegółowe krajowe regulacje określające zasady etyki zawodowej oraz 

zasady wykonywania zawodu, których podstawowe wartości zostały zebrane i 

przedstawione w Zasadach UIA.  

Zasady UIA w znacznej mierze powielają standardy etyczne, które były już 

przedmiotem rezolucji podejmowanych przez UIA, jak i przez inne prawnicze organizacje 

międzynarodowe. Na pierwszym miejscu, podobnie jak w przypadku wcześniej 

omawianych regulacji międzynarodowych, postawiona została zasada niezależności 

zawodowej (Independence of the lawyer and of the Bar). Określone obowiązki zostały w 

tym wypadku nałożone zarówno na adwokata, który powinien dbać o swoją zawodową i 

intelektualną wolność (wobec sądów, władz publicznych, grup interesów, interesów 

korporacyjnych i własnych), jak i na sądy oraz korporacje zawodowe, zgodnie z przepisami 

krajowymi i międzynarodowymi. Podkreślona została wielowymiarowość obowiązku 

przestrzegania tajemnicy adwokackiej i przywilejów zawodowych (Legal professional 

privilege and confidentiality), które mają swoją podstawę w moralnym obowiązku 

wynikającym z umowy z klientem, etyce adwokackiej oraz są gwarantowane przez przepisy 

prawa. UIA zakazała także wykonywania obowiązków zawodowych przez adwokata w 

sytuacji zaistnienia konfliktu interesów (Prohibition of conflicts of interest). Potwierdzone 

zostało znaczenie wysokich kompetencji wymaganych do wykonywania profesji 

adwokackiej (Competence), które powinny być potwierdzane stosownym wykształceniem, 

ale także doskonalone przez całą karierę zawodową. Adwokatów zobowiązano ponadto do 

godnego, uczciwego, lojalnego i starannego postępowania w praktyce zawodowej i w życiu 

prywatnym (Dignity, probity, loyalty and diligence), z uwagi na okoliczność, że postawa 

adwokata wpływa bezpośrednio nie tylko na postrzeganie jego osoby, ale także na reputację 

i szacunek społeczny dla całego środowiska adwokackiego. Pozostałe, dość standardowe 

regulacje dotyczą m.in.: zasad koleżeństwa i współpracy (m.in. wymiany i poufności 

korespondencji) z kolegami-adwokatami (Respect towards professional colleagues), 
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obowiązku zabiegania o zachowanie standardów rzetelnego procesu i praworządności 

(Contribution to the proper administration of justice and respect for the rule of law), co 

sprowadzono do zakazu świadomego podawania sądowi – lub stronie postępowania – 

fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, oraz prawa do godziwego honorarium 

(Right to fair remuneration)620. 

Należy także odnotować, że w ostatnim czasie, na kongresie, który odbył się w 

dniach 6-9 listopada 2019 r. w Luksemburgu, UIA przyjęła rezolucję w sprawie tajemnicy 

adwokackiej (UIA and its Collective members’ statement on professional privilege)621. 

Rezolucja ta wskazuje, że tajemnica adwokacka: 1) jest podstawowym prawem człowieka, 

a jej przestrzeganie jest obowiązkiem adwokata; 2) przysługuje klientowi i chroni klienta; 

3) ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dostępu do sądu i właściwego funkcjonowania 

systemu wymiaru sprawiedliwości; 4) obok niezależności adwokata jest zasadniczym 

elementem poszanowania praworządności, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu.  

Warto nadmienić, że UIA jest silnie zaangażowana w prace dotyczące spraw 

środowiska prawniczego i wymiaru sprawiedliwości podejmowane na forum ONZ, gdzie 

posiada status organizacji współpracującej622. UIA odwołuje się często w swych działaniach 

i rezolucjach do dorobku ONZ, co w kontekście etyki prawniczej dotyczy zwłaszcza 

przyjętych przez Ósmy Kongres Narodów Zjednoczonych na temat Zapobiegania 

Przestępczości oraz Traktowania Przestępców, który odbył się w Hawanie w dniach 27 

sierpnia - 7 września 1990 r., „Podstawowych zasad Narodów Zjednoczonych dotyczących 

roli adwokatów”623 (Basic Principles on the Role of Lawyers, zwanych dalej „Zasadami 

ONZ”)624.  

Zasady ONZ zostały przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 14 grudnia 

1990 r. (rezolucja 45/121). Zostały one sformułowane, aby pomóc społeczności 

międzynarodowej w tworzeniu regulacji krajowych w tym przedmiocie. Zgodnie z 

zaleceniem ONZ Zasady powinny być implementowane przez państwa oraz stosowane w 

praktyce wymiaru sprawiedliwości, jak również uwzględniane przez samych adwokatów, 

innych uczestników wymiaru sprawiedliwości oraz przedstawicieli władz publicznych.  

 
620 https://www.uianet.org/sites/default/files/core_principles_of_the_legal_profession_-_final_porto.pdf 

(dostęp: 02.05.2020). 
621 http://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/rezolucja-uia-w-sprawie-tajemnicy-adwokackiej/ (dostęp: 

02.05.2020). 
622 Zob. Z. Czerski, Udział polskiej…, jw., s. 118-119. 
623 Tekst dokumentu w polskiej wersji językowej został opublikowany przez M. A. Nowickiego w „Palestrze”: 

M. A. Nowicki, Podstawowe Zasady Narodów Zjednoczonych Dotyczące Roli Adwokatów, „Palestra” 1992, 

nr 5-6, s. 80-86.  
624 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/roleoflawyers.aspx (dostęp: 30.04.2020). 
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W Zasadach ONZ zawarto regulacje w przedmiocie m.in.: powszechnego prawa 

dostępu do adwokata i pomocy prawnej (Access to lawyers and legal services); specjalnych 

gwarancji dostępu do pomocy prawnej w sprawach karnych (Special safeguards in criminal 

justice matters); wysokich kwalifikacji adwokatów i obowiązku doskonalenia zawodowego 

(Qualifications and training); odpowiedzialności adwokatów (Duties and responsibilities); 

gwarancji wykonywania zawodu (Guarantees for the functioning of lawyers); wolności 

słowa i zrzeszania się (Freedom of expression and association); prawa do samorządu 

zawodowego (Professional associations of lawyers); prawa adwokata do odpowiedzialności 

dyscyplinarnej (Disciplinary proceedings).  

Z uwagi na doniosłość, którą przypisuje się uchwałom Zgromadzenia Ogólnego 

ONZ625, warto nieco więcej miejsca poświęcić niektórym z postanowień zawartych w 

Zasadach ONZ, które mogą bezpośrednio oddziaływać na praktykę krajową i wewnętrzne 

regulacje etyczne. Rezolucja zobowiązała władze publiczne i korporacje adwokackie do 

zwrócenia szczególnej uwagi na kwestię odpowiedniego kształcenia prawników, które 

powinno obejmować edukację zarówno z zakresu etyki adwokackiej, jak i praw człowieka i 

podstawowych wolności, uznanych przez prawo krajowe i międzynarodowe. Zgodnie z jej 

treścią, od adwokatów jako istotnych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości oczekuje 

się, aby postępowali honorowo, z poszanowaniem dla godności zawodu, który wykonują. 

Ponadto adwokaci powinni zapewnić klientom w zakresie udzielanej przez siebie pomocy 

prawnej niezbędne doradztwo prawne w zakresie pozwalającym na skuteczną ochronę ich 

interesów, a także zastępstwo procesowe przed organami, trybunałami oraz władzami 

publicznymi. Adwokaci, w obronie praw klientów oraz działając w interesie wymiaru 

sprawiedliwości, powinni domagać się przestrzegania praw człowieka i podstawowych 

wolności, uznanych przez prawo krajowe i międzynarodowe. Powinni też zawsze działać w 

sposób swobodny i niezależny, w zgodzie z prawem oraz zasadami etyki zawodowej. 

Rezolucja gwarantuje również adwokatom, podobnie jak wszystkim innym obywatelom, 

prawo do swobody wypowiedzi, przekonań, zrzeszania się i zgromadzeń, ale zastrzega przy 

tym, że korzystanie z tych praw wymaga postępowania w zgodzie z przepisami prawa i 

zasadami etyki adwokackiej. Postuluje zarazem uchwalanie kodeksów etyki zawodowej, 

które powinny być tworzone albo przez organy korporacji albo przez ustawodawcę, zgodnie 

z prawem krajowym, zwyczajami oraz uznanymi normami międzynarodowymi. 

Sprzeniewierzenie się przez adwokata zasadom z nich wynikającym powinno podlegać 

 
625 Zob. N. Buchowska, Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego, 

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2001, nr 3, s. 55.  
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odpowiedzialności dyscyplinarnej przed organami korporacji, przy czym każde 

postępowanie dyscyplinarne powinno być wszczęte na podstawie kodeksu postępowania 

adwokatów w sprawach zawodowych (w tym zasad etyki zawodowej prawników) lub 

innych uznanych norm, oraz z uwzględnieniem Zasad ONZ.  

Warto nadmienić, że w ostatnim czasie Rada Praw Człowieka ONZ, w rezolucji 

A/HRC/44/L. 7, która została przyjęta 14 lipca 2020 r., ponownie zwróciła uwagę na 

znaczenie niezależności prawników, jako podstawowego fundamentu państwa prawa, 

ochrony praw człowieka, a także realizacji rzetelnych procesów sądowych626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
626 https://undocs.org/en/A/HRC/44/L.7 (dostęp: 03.02.2021). 
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Rozdział 4  

Regulacja etyki adwokackiej w świetle Konstytucji RP i ustawodawstwa 

 

 

4.1. Regulacja samorządu zawodowego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP) 

 

4.1.1. Pojęcie samorządu zawodowego 

 

Przed podjęciem rozważań dotyczących samorządu zawodowego należy zwięźle odnieść się 

do pojęcia, istoty i cech charakterystycznych samorządu jako takiego. Wymaga to w 

pierwszej kolejności posłużenia się kategorią o szerszym zakresie, jaką jest „korporacja 

prawa publicznego”627. Zgodnie z definicją J. Zimmermanna jest to „podmiot administracji 

publicznej wyposażony we władztwo administracyjne, ukonstytuowany według zasady 

członkostwa i istniejący niezależnie od liczby lub zmiany członków”628.  

Do istotnych cech korporacji prawa publicznego zalicza się: 

1) utworzenie mocą ustawy;  

2) osobowość prawną (w tym publicznoprawną), przejawiającą się zwłaszcza w 

wyposażeniu korporacji we władztwo administracyjne;  

3) zorganizowanie na zasadzie członkostwa, przy czym:  

a. członkowie korporacji są połączeni wspólnym interesem;  

b. członkowie korporacji są równi w swoich prawach i obowiązkach jako 

członków korporacji;  

c. członkowie korporacji mają wpływ na funkcjonowanie korporacji, w 

szczególności w odniesieniu do wyboru jej władz;  

 
627 Pokrewnym do „korporacji prawa publicznego” pojęciem występującym w doktrynie jest „związek 

publiczno-prawny”. Według T. Bigo „związki publiczno-prawne posiadają władztwo administracyjne, a zatem 

– są one (albo raczej ich działalność) częścią administracji publicznej. Samorząd zaś jest zdecentralizowaną 

administracją wykonywaną przez samodzielne związki. Zatem związki publiczno-prawne są związkami 

samorządowymi. Związki publiczno-prawne i związki samorządowe – to dwa synonimy: zakresy tych nazw 

pokrywają się. Samorząd jest oznaczeniem formy administracji, wyraża stosunek osób administrujących do 

państwa, określa tylko jedną relację podmiotu administracji. Związek publiczno-prawny jest oznaczeniem 

samego podmiotu administracji”. T. Bigo, Związki publiczno-prawne w świetle ustawodawstwa polskiego, 

Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa 1928, s. 154. 
628 J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2005, s. 129. Na temat pojęcia „władztwo 

administracyjne” zob. P. Bieś-Srokosz, Władztwo administracyjne – wyznaczniki, złożoność, zmienność, 

dookreślenie, formy i przejawy, [w:] Władza w przestrzeni administracji publicznej, red. Z. Duniewska, R. 

Lewicka, M. Lewicki, Warszawa 2020, LEX. 
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d. zmiany w zakresie członkostwa są pozbawione znaczenia z punktu widzenia 

istnienia korporacji;  

4) samodzielność prawną;  

5) realizację określonych celów publicznych, przy czym wykonywanie zadań 

publicznych odbywa się w formach zdecentralizowanych629.  

Istotą korporacji prawa publicznego jest zatem sprawowanie administracji publicznej 

przez pewną grupę osób (związek osób), które zostały w tym celu związane, w zakresie 

spraw dla nich wspólnych, a przynajmniej skłaniających do ustanowienia wspólnej struktury 

zorganizowanej i funkcjonującej w sposób właściwy korporacji630.  

Jeden z typów korporacji stanowi samorząd631. Nie wchodząc w szczegóły dotyczące 

różnorodnych, prezentowanych w doktrynie koncepcji i ujęć samorządu632, wskazać należy 

na to znaczenie tego pojęcia, które zostało przyjęte na potrzeby dalszych rozważań. Zgodnie 

z definicją M. Kuleszy samorząd stanowi „zdecentralizowaną formę zarządzania sprawami 

publicznymi, której istota polega na samodzielnym (do granic prawa) i niezależnym (od 

władzy centralnej) wykonywaniu, przez określoną społeczność, niektórych funkcji z zakresu 

administracji publicznej, w tym na samodzielnym wykonywaniu przez nią praw 

korporacyjnych”633.  

Samorząd jest częścią państwa634. Jako korporacja powołana w prawnie 

przewidzianej formie do sprawowania określonych funkcji z zakresu administracji 

państwowej, wyposażony we władztwo przynależne władzy publicznej, wykonuje w 

określonym zakresie władzę publiczną635, jako jeden z podmiotów tej władzy636. Oznacza 

 
629 P. Razowski, Publicznoprawny status izb adwokackich – zarys problematyki, „Palestra” 2013, nr 11-12, s. 

78. 
630 Zob. P. Lisowski, Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Kolonia Limited, Wrocław 

2013, s. 173-174; K. Kopaczyńska-Pieczniak, Korporacja. Elementy konstrukcji prawnej, Wolters Kluwer, 

Warszawa 2019, LEX. 
631 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, jw., s. 129. 
632 Zob. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002, s. 5. 
633 M. Kulesza, Samorząd, [w:] Słownik społeczny, red. B. Szlachta, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, s. 

1153. 
634 Zob. I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, LEX. 
635 Pojęcie „władzy publicznej” nie jest zdefiniowane ustawowo. Jak twierdzi T. Biernat „władza publiczna 

jest łączona przede wszystkim z państwem, jego instytucjami władczymi oraz instytucjami władczymi 

samorządowymi”. Jak zauważył autor, współcześnie wspólnoty o charakterze korporacji zawodowych 

„uzyskują uprawnienia władcze typowe dla władzy publicznej”. Ich przekazanie jest wyraźnie zakreślone 

przedmiotowo poprzez ustawy regulujące ich funkcjonowanie, a sama forma przekazania władzy jest zbliżona 

do dzielenia władzy pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym. Zob. T. Biernat, Władze publiczne w 

demokratycznym państwie prawa. Prawo – Instytucje – Zasoby, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 

Modrzewskiego, Kraków 2004, s. 15, 55, 75-76. 
636 Zob. T. Bigo, Związki publiczno-prawne…, jw., s. 140-141, 152; S. Fundowicz, R. Biskup, Decentralizacja 

administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 38–39; E. Iserzon, Prawo 

administracyjne. Podstawowe instytucje, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1968, s. 96; J. Stępień, 
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to, że organy samorządu, obok organów administracji państwowej, współtworzą aparat 

administracyjny państwa637. 

Według Z. Leońskiego cechami charakterystycznymi samorządu są:  

1) korporacyjny charakter, polegający na tym, że przepisy prawa powinny 

gwarantować określonym grupom społecznym i wyłonionym przez nie organom 

prawo do zarządzania sprawami, które ich dotyczą;  

2) obligatoryjność przynależności do samorządu, zakładającą, że grupy społeczne 

zrzeszone w samorządzie przynależą do niego z mocy prawa, a nie na zasadzie 

dobrowolności; 

3) wykonywanie przez samorząd zadań należących do administracji publicznej;  

4) realizacja przez samorząd zadań na zasadzie samodzielności, co oznacza, że nadzór 

nad działalnością samorządu może następować wyłącznie w formach określonych w 

ustawie i w sposób nienaruszający jego autonomii638. 

W zależności od kryterium więzi łączącej członków samorządu można wyróżnić 

następujące jego typy: samorząd terytorialny – oparty na więzi terytorialnej, samorząd 

gospodarczy – oparty na więzi gospodarczej oraz samorząd zawodowy – oparty na więzi 

wynikającej z wykonywanego zawodu639. Pierwszemu z wymienionych – samorządowi 

terytorialnemu – jako wyodrębnionemu według podstawowego kryterium, za jakie uważa 

się zamieszkiwanie na wspólnym terytorium, często przeciwstawia się w doktrynie 

pozostałe kategorie samorządu, wyodrębniane na podstawie innych kryteriów. Są one 

określane zbiorczo mianem samorządów specjalnych640. 

Koncepcja samorządu wywodzi się z przekonania, że państwo nie jest w stanie 

wykonywać całej administracji wyłącznie przy użyciu własnego aparatu, przez co powołanie 

różnego rodzaju korporacji nie stanowi jedynie wyrazu dobrej woli ustawodawcy, ale wręcz 

 
Dyskusja, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny…, jw., s. 92; E. Iserzon, Kodeks postępowania 

administracyjnego w działalności organów samorządu adwokackiego, „Palestra” 1967, nr 10-11, s. 14; J. 

Zimmermann, Prawo administracyjne, jw., s. 130. 
637 Zob. B. Jeżyńska, M. A. Król, Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2021, LEX. 
638 Zob. Z. Leoński, Samorząd terytorialny…, jw., s. 6. Por. T. Rabska, Podstawowe pojęcia organizacji 

administracji, [w:] System prawa administracyjnego, red. J. Starościak, t. I, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-

Kraków-Gdańsk 1977, s. 349-350. 
639 Zob. Z. Leoński, Ustrój i zadania samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd w Polsce. Istota, formy, 

zadania, red. S. Wykrętowicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2004, s. 113-114; J. 

Oniszczuk, Samorząd terytorialny w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Dom Wydawniczy ABC, 

Warszawa 2002, s. 20. 
640 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, jw., s. 131-132. 
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konieczność641. Umożliwia to skoncentrowanie się władzom publicznym na sprawach 

fundamentalnych642. Odpowiada to idei pomocniczości (subsydiarności643) zgodnie, z którą 

sprawy dotyczące jednostki, których nie jest ona w stanie załatwić samodzielnie, powinny 

być w pierwszym rzędzie przekazywane do realizacji niższym i mniejszym wspólnotom 

obywatelskim (korporacjom), a dopiero następnie, gdy nie są one w stanie sprostać tym 

obowiązkom, powinno je realizować państwo644.  

Wskazuje się, że zasada pomocniczości jest jedną z podstawowych zasad państwa 

demokratycznego645. Jest ona fundamentem dla określania istoty zadań publicznych, 

dokonywania ich podziału pomiędzy samorząd a państwo, a także określania podstawowych 

zasad ich wykonywania646. Metodą jej implementacji jest przekazywanie zadań i 

kompetencji państwa na zasadzie decentralizacji określonym wspólnotom, w tym 

samorządom zawodowym647. 

Konstytucja RP jako jedna z nielicznych na świecie i pierwsza polska ustawa 

zasadnicza zawiera w swej treści regulację prawną bezpośrednio odnoszącą się do 

samorządów zawodowych648. Zgodnie z jej art. 17 ust. 1: „W drodze ustawy można tworzyć 

samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i 

sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony”. Kolejny ustęp tego artykułu stanowi, że: „W drodze ustawy 

można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności 

wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej”. 

Wykładnia w/w przepisów ustawy zasadniczej prowadzi do wniosku, że 

ustawodawca został upoważniony do tworzenia samorządów zawodowych reprezentujących 

 
641 Zob. M. Karcz-Kaczmarek, M. Maciejewski, Samorządy zawodowe i zakres ich samodzielności w świetle 

doktryny oraz orzecznictwa, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2015, t. 95, s. 59. 
642 Zob. M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska, Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo 

Samorządowe FRDL, Warszawa 1994, s. 40. 
643 W nauce prawa administracyjnego pojęcie subsydiarności odnoszone jest czasami do prawa Unii 

Europejskiej, zaś pomocniczości do prawa krajowego. Zob. I. Lipowicz, Samorząd terytorialny…, jw., LEX. 
644 Zob. A. Chochowska, Dobry samorząd terytorialny w świetle standardów międzynarodowych, [w:] Prawo 

do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, LEX; L. Morawski, Dwugłos na temat „Demokracja a przywileje 

korporacyjne”, „Państwo i Prawo” 2007, nr 6, s. 49-50. 
645 Zob. A. Sekuła, Pomocniczość i decentralizacja. Podstawowe zasady nowego systemu zarządzania 

państwem, [w:] Problemy zarządzania i marketingu we współczesnych organizacjach, red. A. Tubielewicz, 

Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000, s. 23. 
646 Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 

35. 
647 Zob. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 15 października 2008 r., II GPS 4/08, ONSAiWSA 2009, nr 1, 

poz. 1. 
648 Zob. K. Complak, Art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. M. Haczkowska, 

Lexis Nexis, Warszawa 2014, LEX.  
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osoby wykonujące szczególnego typu zawody, określone zawodami zaufania publicznego 

(art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). Ponadto przewidziana została także możliwość tworzenia 

innych rodzajów samorządu (art. 17 ust. 2 Konstytucji RP). Mogą je stanowić bardzo 

zróżnicowane jednostki organizacyjne. Do innych rodzajów samorządu zalicza się 

zwłaszcza samorządy gospodarcze, tworzone w oparciu o wspólnie realizowane interesy 

ekonomiczne ich członków649. Przyjmuje się, że należą do nich także samorządy zawodowe 

osób niewykonujących zawodów zaufania publicznego650. W świetle regulacji 

konstytucyjnej nie jest możliwe jednoczesne zakwalifikowanie danej organizacji do 

kategorii zarówno samorządu gospodarczego i zawodowego, gdyż stanowią one dwie 

odrębne instytucje ustrojowe651. Wskazuje się, że cechy samorządu zawodowego i 

samorządu gospodarczego łączą w sobie izby rolnicze652. Zalicza się je jednak do kategorii 

samorządów, o których mówi art. 17 ust. 2 Konstytucji RP653.  

Samorządem zawodowym, zgodnie z definicją M. Tabernackiej, jest „utworzony 

ustawą i wyposażony w określony prawnie zakres samodzielności, związek osób 

charakteryzujących się wspólnym interesem zawodowym, które należą do niego na zasadach 

określonych ustawą. Podstawową cechą wspólną tej grupy obywateli, będących członkami 

samorządu zawodowego, jest wykonywanie tego samego zawodu lub też przygotowywanie 

się do jego samodzielnego wykonywania. Grupie tej zostały przyznane prawem pewne 

uprawnienia i obowiązki w zakresie organizacji wykonania zawodu oraz wykonywania 

zadań publicznych z zakresu administracji państwowej, a także nadane jej zostały prawne 

ramy organizacyjne działalności”654.  

Warto także zwrócić uwagę na definicję R. Kmieciaka, który określił samorząd 

zawodowy jako ,,organizacyjną formę zrzeszania się osób wykonujących ten sam zawód, 

której celem jest m.in. reprezentowanie ich interesów wobec władz państwowych, 

doskonalenie zawodowe i czuwanie nad etyką wykonywania zawodu oraz ochrona socjalna 

 
649 Zob. P. Sarnecki, Art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. II, red. L. 

Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, LEX.  
650 Zob. wyroki TK: z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86; z dnia 18 lutego 2004 r., P 

21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
651 Zob. postanowienie TK z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, poz. 114. 
652 Zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, jw., s. 133. 
653 Zob. S. Czarnow, Zadania samorządu rolniczego i ich finansowanie, „Samorząd Terytorialny” 2006, z. 7–

8, s. 145; H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, jw., s. 52. Zob. szerzej: B. Jeżyńska, M. A. Król, Izby 

rolnicze…, jw., LEX. 
654 M. Tabernacka, Samorząd nieterytorialny, [w:] Tadeusz Bigo o administracji i prawie administracyjnym 

refleksje wrocławskiej szkoły administratywistycznej, red. T. Kocowski, P. Lisowski, M. Paplicki, E-

Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, s. 172-173. Por. M. Tabernacka, Zakres wykonywania zadań 

publicznych przez organy samorządów zawodowych, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 31.  
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tych osób, a także realizowanie szeregu zadań typowych dla związków 

publicznoprawnych”655. Autor słusznie zauważa, że jest on – w odróżnieniu od innych 

rodzajów samorządu – nieterytorialnym, publicznoprawnym związkiem przymusowym o 

charakterze osobowym, opartym na więzi zawodowej656. 

Wskazuje się, że samorząd zawodowy posiada wszystkie cechy przypisywane 

korporacjom, tj.:  

1) zrzesza ludzi wedle kryterium działalności zarobkowej; 

2) posiada organy samorządowe kontrolujące jego członków; 

3) ma kompetencje do kształcenia, nadawania i odbierania uprawnień zawodowych; 

4) posiada władzę nad osobami starającymi się o zdobycie uprawnień zawodowych; 

5) działa na rzecz ochrony interesów swoich członków;  

6) w swej podstawowej formie, jest organizacją lokalną657.  

Instytucja samorządu zawodowego w sposób bezpośredni lub pośredni jest 

regulowana przez wiele przepisów rangi konstytucyjnej, z art. 1 Konstytucji RP (zasada 

urzeczywistniania dobra wspólnego) i art. 2 Konstytucji RP (zasada demokratycznego 

państwa prawnego) na czele658. Warto przy tym nadmienić, że pewne nawiązania do tej 

materii pojawiają się już w preambule ustawy zasadniczej, gdyż wyrażono w niej zasadę 

pomocniczości659. Zauważyć należy, że przepisy bezpośrednio dotyczące samorządu 

zawodowego zostały zamieszczone w rozdziale I ustawy zasadniczej, zatytułowanym 

„Rzeczpospolita”660, pośród przepisów wyrażających zasady decentralizacji władzy 

 
655 R. Kmieciak, Ustrój i zadania samorządu zawodowego, [w:] S. Wykrętowicz (red.), Samorząd w Polsce…, 

jw., s. 344. 
656 Zob. tamże, s. 345.  
657 Zob. J. Zapała, Korporacje prawnicze jako agenda socjalizacji. Rozważania na przykładzie samorządu 

notarialnego, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, s. 61. 
658 Zob. wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25. 
659 Zasada pomocniczości nie jest sformułowana w treści przepisów Konstytucji RP, została jednak ujęta w jej 

preambule, stąd określenie jej znaczenia pozostawione zostało doktrynie i orzecznictwu. Dotychczasowe 

orzecznictwo TK nie dostarczyło jednak jednoznacznej definicji zasady pomocniczości. W wyroku z dnia 8 

maja 2002 r., K 29/00 (OTK-A 2002, nr 3, poz. 30) TK stwierdził, że choć treść zasady pomocniczości nie 

znalazła rozwinięcia w przepisach Konstytucji, ale należy w tym przypadku stosować się do art. 4 ust. 3 

ratyfikowanej rzez Polskę Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, zgodnie z którą odpowiedzialność 

za sprawy publiczne powinny ponosić przede wszystkim te organy władzy, które znajdują się najbliżej 

obywateli. Zob. A. Dobek, Zasada pomocniczości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Studia 

Erasmiana Wratislaviensia” 2008, z. 2, s. 155-168. 
660 Wskazuje się, że rozdział I Konstytucji RP zawiera najważniejsze dla państwa zasady ustrojowe. P. 

Winczorek zalicza do nich zasady: pomocniczości (subsydiarności), współdziałania władz, dialogu 

społecznego, dobra wspólnego, demokratycznego państwa prawnego, sprawiedliwości społecznej, jednolitości 

państwa, suwerenności Narodu, demokracji pośredniej, uzupełnionej zasadą demokracji bezpośredniej, 

legalizmu, konstytucjonalizmu, trójpodziału władz, pluralizmu politycznego, pluralizmu społecznego i 

społeczeństwa obywatelskiego, ochrony wolności i praw człowieka, decentralizacji władzy publicznej i 

samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, ochrony własności, wolności religijnej oraz autonomii 

kościołów i związków wyznaniowych, ochrony pracy, politycznej neutralności Sił Zbrojnych, niezależności 
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publicznej i samorządności (art. 15-17 Konstytucji RP), które stanowią ustrojowe 

rozwinięcie – wspomnianej już – zasady pomocniczości. Z takiego umiejscowienia 

przepisów dotyczących samorządu zawodowego, jak zauważa M. Szydło, można wyciągnąć 

wniosek, że samorząd zawodowy uznany został przez ustrojodawcę za istotny elementu 

struktury instytucjonalnej państwa, a ponadto, że przewidziano dla niego rolę o charakterze 

ustrojotwórczym, polegającą na praktycznym wpływaniu na kształt i funkcjonowanie 

porządku politycznego, społecznego i gospodarczego państwa661.  

W konsekwencji wskazanej tu pozycji ustrojowej samorządu zawodowego, jego 

działalność wiąże się z możliwością realizacji licznych konstytucyjnych wolności i praw. 

Zalicza się do nich zwłaszcza te związane z wykonywaniem działalności zawodowej, tj.: 

wolność wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 Konstytucji RP), wolność działalności 

gospodarczej (art. 20, 22 Konstytucji RP), wolność zrzeszania się (art. 58 Konstytucji RP) 

czy prawo do bezpiecznych warunków pracy (art. 66 ust. 1 Konstytucji RP). Podnosi się 

nadto, że samorząd zawodowy znajduje swoje oparcie także pośrednio w zasadzie 

społecznej gospodarki rynkowej (art. 20 Konstytucji RP), a jego działalność przyczynia się 

do zapobiegania powstawania konfliktów społecznych oraz negocjacyjnego załatwiania 

spraw spornych (art. 59 Konstytucji RP)662. Ponadto, jak przyjmują niektórzy autorzy, do 

organów samorządów zawodowych, mając na uwadze władczy charakter przypisywanych 

im zadań i kompetencji, należy stosować te wszystkie przepisy Konstytucji RP, które 

dotyczą organów władzy publicznej, tj. art. 7, 53 ust. 7, art. 63, 72 ust. 1–3, art. 80, 90 ust. 

1, art. 228 ust. 3, art. 239 ust. 3 Konstytucji RP663. Niewątpliwie również samorządy 

zawodowe są organizacjami zawodowymi w rozumieniu art. 191 ust. pkt 4 Konstytucji RP. 

Jak słusznie zauważa TK, użyte w tym przepisie pojęcie „organizacje zawodowe” obejmuje 

także przedstawicieli tych grup zawodowych, których członkowie nie są związani 

stosunkiem pracy, czyli przedstawicieli tzw. wolnych zawodów664. Pozycję samorządu 

zawodowego dookreślają przepisy ustawy zasadniczej dotyczące źródeł prawa (rozdział III 

 
sądów i trybunałów oraz niezawisłości sędziów. Zob. P. Winczorek, Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej 

Polskiej, Liber, Warszawa 2003, s. 65-66. Jak z kolei zauważył L. Garlicki, kształt rozdziału I Konstytucji RP 

wiąże się nie tyle z wyodrębnieniem podstawowych zasad ustroju, co raczej ze zgromadzeniem takich 

postanowień dotyczących państwa i jego relacji ze społeczeństwem, które powinny zostać wyodrębnione przed 

nawias dalszej regulacji. Zob. L. Garlicki, Uwagi ogólne do rozdziału I Konstytucji, [w:] Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 4. 
661 Zob. M. Szydło, Art. 17, [w:] Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1–86, red. M. Safjan, L. Bosek, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, Legalis. 
662 Tamże. 
663 Tamże. 
664 Zob. postanowienie TK z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, poz. 114. 
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Konstytucji RP), które ograniczają swobodę ustawodawcy w zakresie kształtowania 

kompetencji jego organów.  

Samorząd zawodowy stanowi – jak każdy samorząd – jedną z form decentralizacji 

rzeczowej administracji publicznej, a zarazem formę partycypacji obywateli w sprawowaniu 

władzy publicznej665. Z tego względu jest traktowany jako najwyższa forma organizacji 

zawodu666. W wyroku z dnia 7 marca 2012 r. (K 3/10) TK wskazał, że samorząd zawodowy 

upodmiotowia określoną grupę zawodową i umożliwia jej samodzielne rozstrzyganie w 

określonych granicach o swoich sprawach, wobec czego sprawuje władztwo publiczne nad 

sprawami tej grupy. Zdaniem TK „samorządność zawodowa wykorzystuje energię 

społeczną, wiedzę fachową i zdolności samoregulacyjne poszczególnych wspólnot dla 

zapewnienia optymalnej realizacji zadań publicznych. Decentralizacja poprzez samorząd 

zawodowy wzmacnia legitymizację administracji publicznej oraz zaufanie obywateli do 

państwa, umożliwiając zainteresowanym grupom zawodowym udział w podejmowaniu 

rozstrzygnięć władczych, które ich dotyczą”667. Opiera się to na uznaniu, że członkowie 

danej wspólnoty posiadają najlepszą ku temu wiedzę i możliwości668.  

W doktrynie rozważa się zakres ewentualnej swobody ustawodawcy jeśli chodzi o 

decyzję co do powołania samorządu zawodowego dla zawodu, którego wykonywanie 

wymaga zaufania publicznego669. Z literalnego brzmienia przepisów ustawy zasadniczej 

wynika, że utworzenie poszczególnych samorządów zawodowych nie jest obligatoryjne, a 

decyzja w tym zakresie należy do ustawodawcy670. Świadczy o tym użycie w treści art. 17 

 
665 Zob. M. Szydło, Art. 17, jw., Legalis; S. Pawłowski, Decentralizacja przez samorządy zawodowe – ewolucja 

regulacji prawnej po zmianach ustrojowych, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. 

Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. R. Budzisz, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX; P. Tuleja, Art. 17, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX; P. Sarnecki, Art. 17, jw., LEX. Zob. 

również wyroki TK: z dnia 25 listopada 2002 r., K 34/01, OTK-A 2002, nr 6, poz. 84; z dnia 18 lutego 2003 

r., K 24/02, OTK-A 2003, nr 2, poz. 11. 
666 Zob. J. Smarż, Samorząd zawodowy jako wyraz decentralizacji władzy publicznej, „Samorząd Terytorialny” 

2021, nr 1-2, s. 62-74. 
667 Wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25. Zob. również wyrok TK z dnia 24 

marca 2015 r., K 19/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 32. 
668 Mając na uwadze ten aspekt, zdaniem M. Tabernackiej, samorządy zawodowe powstają, ponieważ ,,istnieje 

konieczność nadania ustawowych ram działalności pewnej grupie zawodowej, w przypadku gdy wykonywanie 

danego zawodu powinno podlegać szczególnym rygorom z uwagi na interes państwa, czy też interes społeczny 

związany z praktyką wykonywania danego zawodu. Innym ważnym czynnikiem jest utworzenie korporacji, w 

skład której wejdą osoby wykonujące określony zawód”; M. Tabernacka, Zakres wykonywania…, jw., s. 23. 
669 Zob. S. Pawłowski, Decentralizacja przez samorządy…, jw., LEX. 
670 Zob. A. Surówka, D. Padjas, Samorządy zawodów prawniczych - zakres pieczy oraz obowiązek do 

samorządu w świetle art. 17 ust. 1 Konstytucji, [w:] Samorządy w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, red. 

Z. Witkowski, A. Bień-Kacała, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 2013, s. 406. Por. L. Wiśniewski, Wolność czy 

przymus zrzeszania się w samorządach zawodowych, [w:] Prawa człowieka. Społeczeństwo obywatelskie. 

Państwo demokratyczne. Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Pawłowi Sarneckiemu, red. P. Tuleja, 

M. Florczak-Wątor, S. Kubas, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2010. 
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Konstytucji RP sformułowania „w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe”. 

Taki kierunek interpretacji podzielił TK w wyroku z dnia 30 listopada 2011 r. (K 1/10)671. 

Również w doktrynie przyjmuje się, że nie każdy zawód, nawet taki dla którego 

wykonywania niezbędne jest zaufanie publiczne, musi być zorganizowany w formie 

samorządu zawodowego672. Wskazuje się także na brak konstytucyjnych podstaw do 

formułowania przez osoby wykonujące określone zawody ich prawa do samorządu 

zawodowego673.  

Nie można jednak przyjąć, że decyzja ustawodawcy w przedmiocie utworzenia 

samorządu zawodowego zależy od jego całkowicie swobodnego uznania. Jak wskazał TK 

w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. (K 3/10) jest on ograniczony w tym względzie 

konstytucyjnymi zasadami dotyczącymi funkcjonowania władzy publicznej i partycypacji 

obywateli w jej sprawowaniu674. W ich świetle podejmując decyzję o powierzeniu 

określonych zadań publicznych ustawodawca powinien przede wszystkim dążyć do 

realizacji zasady wyrażonej w art. 1 Konstytucji RP („Rzeczpospolita Polska jest dobrem 

wspólnym wszystkich obywateli”). Powinien nadto, uwzględniając zasadę pomocniczości, 

dokonać wyboru podmiotu, który je skutecznie zrealizuje. Ustawodawca może w tym 

względzie zdecydować o powierzeniu ich wykonywania albo organom państwowym albo 

organom samorządu terytorialnego albo organom samorządu zawodowego.  

Reasumując, należy zgodzić się z poglądem, że w przypadku gdy występują istotne 

zadania publiczne wymagające realizacji i są one związane z wykonywaniem pewnych 

zawodów, ustawodawca powinien (w każdym razie co do zasady) powierzyć ich 

wykonywanie samorządowi zawodowemu, mając na względzie możliwości korporacji oraz 

najefektywniejszy sposób ich realizacji. Przemawiają za tym również względy czysto 

prakseologiczne, które w sposób naturalny predestynują przedstawicieli danego środowiska 

zawodowego do zajmowania się przynajmniej częścią spraw, które go dotyczą675. Mając to 

na względzie wskazane wydaje się, jak słusznie postuluje J. Smarż, aby użyte w treści art. 

17 ust. 1 Konstytucji RP słowo „może” interpretować zgodnie z duchem wspomnianych 

wyżej zasad konstytucyjnych jako „powinien”676. 

 
671 Wyrok TK z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 
672 Zob. A. Kisielewicz, Wystąpienia, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny…, jw., s. 55.  
673 Zdaniem S. Pawłowskiego odpowiedź na pytanie, czy Konstytucja RP formułuje „prawo do samorządu 

zawodowego”, nie jest wprost przesądzona, choć językowa wykładnia wspiera suwerenność ustawodawcy w 

tym zakresie. Zob. S. Pawłowski, Decentralizacja przez samorządy…, jw., LEX. 
674 Zob. wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25. 
675 Zob. M. Karcz-Kaczmarek, Lekarze weterynarii jako przedstawiciele zawodu zaufania publicznego, [w:] Z. 

Duniewska, R. Lewicka (red.), Władza w przestrzeni…, jw., LEX. 
676 Zob. J. Smarż, Samorząd zawodowy…, jw., LEX. 
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Wskazuje się, iż regulacja konstytucyjna nie pozwala na jednoznaczne określenie roli 

ustrojowej przewidzianej dla samorządów zawodowych. W tym zakresie w doktrynie 

prezentowane są różnorodne propozycje, które akcentują ich zadania w trzech obszarach: 1) 

publicznym – podkreślającym rolę samorządów zawodowych jako podmiotów władzy 

publicznej; 2) pozarządowym – podkreślającym rolę samorządów zawodowych jako 

organizacji społeczeństwa obywatelskiego; 3) ekonomicznym – podkreślającym rolę 

samorządów zawodowych jako podmiotów organizujących gospodarkę677. Samorządy 

zawodowe w praktyce ich działalności przenikają niejako wszystkie wymienione obszary, a 

brak jest rozstrzygnięcia, który z nich należałoby uznać za dominujący678. 

 

4.1.2. Pojęcie zawodu zaufania publicznego  

 

Jak już wspomniano z wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji RP wynika, że ustawodawca został 

upoważniony do tworzenia samorządów zawodowych jedynie dla przedstawicieli zawodów 

o szczególnym statusie679, określonych przez ustawę zasadniczą mianem zawodów zaufania 

publicznego680. Konstytucja RP posługuje się tym pojęciem jako pierwsza z polskich ustaw 

zasadniczych681. Nie zawiera jednak jego definicji legalnej. Próżno szukać jej również w 

ustawach zwykłych. Art. 17 Konstytucji RP nie wskazuje zarazem kryteriów, które 

pozwalałyby na jednoznaczne przypisanie określonych zawodów do tej kategorii. W 

konsekwencji uznać należy, że pojęcie to ma z ustrojowego punktu widzenia charakter 

niedookreślony. Niektóre z ustaw powołujących do życia samorządy zawodowe wprost 

zaliczają je kategorii zawodów zaufania publicznego. Jest to jednak wyjątek od zasady682. 

 
677 Zob. K. Muszyński, P. Skuczyński, Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów 

zawodowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 187-189. 
678 Tamże, s. 189. 
679 Problematyka zawodów zaufania publicznego może być również rozpatrywana z punktu widzenia genezy 

ich szczególnej regulacji prawnej. Jej początków upatruje się w znanej już w średniowiecznej Anglii koncepcji 

tzw. zawodów powszechnych (common callings lub public employments), do których zaliczano m.in. kowali, 

kupców, kramarzy, zdobników, oberżystów, drukarzy czy cyrulików, na które nakładano szczególny 

obowiązek świadczenia usług (duty to serve) na rzecz wszystkich, bez różnicy („all persons indifferently”). W 

późniejszych czasach, jak wskazuje E. Kosiński, obowiązek ten uzasadniano jako mający podstawę w 

zwyczaju królestwa (custom of the realm). W XVII w. M. Hale w traktacie De Portibus Maris (1670) wskazał, 

że usługi i dobra, co do których w interesie publicznym jest zapewnienie ich dostępności przestają pozostawać 

wyłącznie w domenie prywatnej, będąc umiejscowione w domenie publicznej, a opłaty za nie powinny być 

rozsądne i umiarkowane. Zob. E. Kosiński, Prawny status zawodu lekarza. Wybrane zagadnienia, „Studia 

Prawa Publicznego” 2016, nr 3, s. 9-10. 
680 Zob. P. Tuleja, Art. 17, jw., LEX. 
681 Zob. W.J. Wołpiuk, Samorząd zawodu zaufania publicznego a interes publiczny, [w:] Zawody zaufania 

publicznego a interes publiczny…, jw., s. 127-128. 
682 Czyni tak np. w art. 1 ust. 2 ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. Nr 49, 

poz. 509, z późn. zm.). Z kolei art. 2 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie (Dz.U. Nr 22, poz. 

91, z późn. zm.) stanowi, iż notariusz „działa jako osoba zaufania publicznego”, przez co wprowadza do 
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W celu przybliżenia pojęcia zawód zaufania publicznego należy wobec tego posiłkować się 

dorobkiem orzecznictwa, zwłaszcza TK, który wielokrotnie wypowiadał się na temat 

różnych obszarów funkcjonowania samorządów zawodowych683, oraz doktryny684. 

Szerszego omówienia wymaga wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r. (K 41/05), w którym 

szczegółowo scharakteryzował on zawód zaufania publicznego. Jak twierdzi TK, jest to 

zawód „polegający na obsłudze osobistych potrzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem 

informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w sposób uzasadniający 

przekonanie społeczne o właściwym dla interesów jednostki wykorzystywaniu tych 

informacji przez świadczących usługi”685. Z jego wykonywaniem – jak dodaje TK – wiąże 

się konieczność przestrzegania norm etyki zawodowej, szczególna treść ślubowania, 

tradycja korporacji zawodowej oraz szczególny charakter wykształcenia wyższego i 

uzyskanej specjalizacji. Mając to na względzie, w ocenie TK, ustawodawca może uzależnić 

prawo wykonywania takiego zawodu od spełnienia przez kandydatów warunków 

dotyczących m.in. kwalifikacji etycznych, takich jak posiadanie cechy nieskazitelnego 

charakteru i dawanie rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu686.  

TK w w/w wyroku wyraził ponadto pogląd, iż z wykonywaniem zawodu zaufania 

publicznego powinno wiązać się „realne” zaufanie publiczne. Wymaga ono – w jego opinii 

–przekonania społecznego o zachowaniu przez przedstawicieli danego zawodu dobrej woli, 

właściwych motywacji, należytej staranności zawodowej oraz wiary w przestrzeganie przez 

osoby wykonujące zawód istotnych, charakterystycznych dla niego wartości. W przypadku 

prawniczych zawodów zaufania publicznego TK zaliczył do nich przede wszystkim pełne i 

integralne respektowanie prawa, w tym zwłaszcza – przestrzeganie wartości 

konstytucyjnych oraz dyrektyw postępowania687.  

W tym samym wyroku TK wskazał też najczęściej przywoływane w doktrynie cechy 

charakterystyczne pojęcia „zawód zaufania publicznego”. Wskazał wśród nich: „a) 

 
porządku prawnego nowe, dotychczas nieznane Konstytucji RP ani ustawom pojęcie. Zob. B. Banaszak, 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wyd. 2, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, 

Legalis. 
683 Zob. wyroki TK z dnia: 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK ZU nr 3/A/2012, poz. 25; 26 marca 2008 r., K 4/07, 

OTK ZU nr 2/A/2008, poz. 28; 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK ZU nr 7/A/2007, poz. 72; 8 listopada 2006 r., K 

30/06, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 149; 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK ZU nr 4/2001, poz. 86. 
684 Zob. K. Bomba, Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2020, LEX. 
685 Zob. wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72. 
686 Tamże. 
687 Tamże. Wyrok o sygn. K 41/05 potwierdził aktualność tez zawartych m.in. w wyrokach TK z dnia: 7 maja 

2002 r., sygn. SK 20/00, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 29 oraz 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK ZU nr 2/A/2004, 

poz. 9. 
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szczególną doniosłość prawidłowego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania - 

istotnego z racji znaczenia, jaką dana dziedzina społecznej aktywności zawodowej odgrywa 

w społeczeństwie, oraz z racji konieczności zapewnienia ochrony gwarantowanych 

Konstytucją praw podmiotowych jednostki; b) powierzanie w warunkach wysokiego 

zaufania uprawiającym taki zawód informacji osobistych i dotyczących życia prywatnego 

osób korzystających z ich usług; c) uznawanie tych informacji za tajemnicę zawodową, która 

nie może być ujawniona; d) objęcia osób dysponujących taką tajemnicą - w wypadku 

możliwości naruszenia istotnych dóbr jednostki w razie jej ujawnienia - immunitetem 

zwalniającym je od odpowiedzialności karnej za nieujawnienie informacji; e) korzystanie ze 

świadczeń tych zawodów często w razie nastąpienia realnego albo choćby potencjalnego 

niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki o szczególnym charakterze (np. życie, zdrowie, 

wolność, godność, dobre imię); f) niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej; g) 

występowanie sformalizowanej deontologii zawodowej oraz rękojmia należytego i 

zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu, gwarantowana z jednej strony 

przez wysokie bariery dostępu do wykonywania każdego z zawodów zaufania publicznego, 

obejmujące nie tylko wymóg ukończenia odpowiedniego szkolenia, lecz również 

reprezentowanie odpowiedniego poziomu etycznego, z drugiej - sprawowaną w interesie 

publicznym pieczą organów samorządu zawodowego”688. 

TK przedstawił charakterystykę pojęcia „zawód zaufania publicznego” również w 

wyroku z dnia 24 marca 2015 r. (K 19/14), w którym wskazał, że zawód taki wyróżnia: „a) 

konieczność zapewnienia prawidłowego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania 

zawodu, ze względu na znaczenie, jakie dana dziedzina aktywności zawodowej ma w 

społeczeństwie, b) udzielanie świadczeń i wchodzenie przez przedstawicieli omawianych 

zawodów w kontakty z osobami fizycznymi w razie wystąpienia potencjalnego lub realnego 

zagrożenia dóbr o szczególnym charakterze (np. życia, zdrowia, wolności, godności, 

dobrego imienia), c) staranność i dbałość przedstawicieli omawianych zawodów o interesy 

osób korzystających z ich usług, troska o ich osobiste potrzeby, a także zapewnienie ochrony 

gwarantowanych przez Konstytucję praw podmiotowych jednostek, d) wymaganie 

szczególnych kwalifikacji do wykonywania omawianych zawodów, obejmujących nie tylko 

odpowiednie, formalne wykształcenie, ale także nabyte doświadczenie oraz dawanie 

rękojmi należytego i zgodnego z interesem publicznym wykonywania zawodu, z 

uwzględnieniem szczególnych norm deontologii zawodowej, e) pozyskiwanie informacji 

 
688 Wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72. 
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osobistych i dotyczących życia prywatnego osób korzystających z usług przedstawicieli 

zawodu zaufania publicznego; informacje te stanowią tajemnicę zawodową, a zwolnienie z 

niej może nastąpić na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555, ze zm.), f) względna samodzielność 

wykonywania zawodu”689. 

Próby zdefiniowania omawianego tu pojęcia podjął również ustawodawca, co miało 

miejsce w ramach prac nad regulacją w przedmiocie zasad funkcjonowania i nadzoru nad 

samorządami zawodowymi. W projekcie ustawy z dnia 12 marca 2003 r. o sprawowaniu 

przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania 

publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych oraz o zmianie 

niektórych ustaw sformułowano nawet definicję legalną tego terminu. Zgodnie z nią zawód 

zaufania publicznego oznacza „zawód wykonywany przez osoby, którym powierza się 

zadania o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych, troski o realizację 

interesu publicznego lub gwarancji wolności i praw, a który w szczególności: 1) polega na 

świadczeniu usług polegających na obsłudze ważnych potrzeb osobistych lub 

gospodarczych; 2) ze względu na występowanie szczególnej więzi zaufania między osobą 

świadczącą usługi w ramach wykonywania zawodu a usługobiorcą może wiązać się z 

dostępem do informacji dotyczących sfery prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy 

przedsiębiorcy; 3) zorganizowany jest w sposób uzasadniający przekonanie społeczne o 

właściwym dla interesów indywidualnych wykorzystywaniu więzi zaufania oraz informacji, 

o których mowa w pkt 2, przez osoby wykonujące ten zawód, w związku z czym informacje 

uzyskane przez wykonującego zawód przy wykonywaniu czynności zawodowych, 

dotyczące sfery prywatności lub tajemnicy przedsiębiorstwa korzystających z usług 

wykonującego zawód, stanowią, w zakresie wynikających z przepisów właściwych dla 

danego zawodu zaufania publicznego, tajemnicę zawodową podlegającą ujawnieniu jedynie 

w przypadkach określonych w przepisach ustawowych; 4) może być wykonywany przez 

osoby dopuszczone do jego wykonywania po sprawdzeniu, na zasadach i w trybie 

określonych w przepisach właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego, wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do wykonywania tego zawodu; 5) jest wykonywany, w ramach 

form określonych w przepisach właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego, bez 

stosowania zasady kierownictwa, określonej w przepisach prawa pracy; 6) wymaga to 

należytego wykonywania określenia odpowiednio sformalizowanych zasad etycznych jego 

 
689 Wyrok TK z dnia 24 marca 2015 r., K 19/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 32. 
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wykonywania (deontologia zawodowa) i złożenia ślubowania określonego w przepisach 

właściwych dla danego zawodu zaufania publicznego”690. W/w projekt nigdy nie wszedł w 

życie.  

Również w doktrynie podejmowano próby charakterystyki tego pojęcia. Cenne 

wydają się zwłaszcza rozważania P. Sarneckiego (sformułowane jeszcze przed wejście w 

życie Konstytucji RP z 1997 r.691), którego zdaniem określenie danego zawodu mianem 

zawodu zaufania publicznego jest uzasadnione, gdy dany zawód: 1) posiada istotne 

znaczenie publiczne; 2) we właściwym jego wykonywaniu zainteresowana jest całość 

społeczeństwa; 3) wymaga przy jego wykonywaniu przestrzegania pewnych cech etyczno-

zawodowych; 4) wymaga dla swojej stabilizacji zapewnienia jego przedstawicielom pewnej 

niezależności692. 

Choć powyższe rozważania Sarnecki prowadził na gruncie nieobowiązujących już 

dziś przepisów, to, jak się wydaje, zachowały one aktualność. Charakteryzując pojęcie 

zawodu zaufania publicznego już na gruncie obowiązującej dziś Konstytucji RP, Sarnecki 

wskazuje kilka fundamentalnych cech tego typu profesji. Przede wszystkim pojęcie „zawód 

zaufania publicznego” dotyczy według niego zawodów, których wykonywanie wiąże się z 

pełnieniem pewnej szczególnej funkcji publicznej. Tego rodzaju zawody mają szczególne 

znaczenie dla funkcjonowania całego społeczeństwa. W konsekwencji w społeczeństwie 

powinno istnieć zaufanie do osób wykonujących te zawody, analogiczne do zaufania do 

organów państwowych. Są to cechy, które – zdaniem Sarneckiego – najłatwiej dostrzec w 

przypadku tzw. „wolnych zawodów”. Ponadto, jak dodaje, wypełnianie szczególnej roli 

zawodowej przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego wiąże się z koniecznością 

zapewnienia instytucjonalnego wsparcia w budowaniu zaufania w relacjach zawodowych, 

w które wchodzą oni z osobami, na rzecz których świadczą swoje usługi. Wynikające z nich 

kontakty mają charakter bezpośredni i indywidualny oraz polegają na ogół na powierzaniu 

przez jednostkę osobie wykonującej zawód zaufania publicznego informacji o charakterze 

prywatnym. Z tego względu informacje te objęte są tajemnicą zawodową, której osoba 

wykonująca zawód zaufania publicznego jest obowiązana dochować, co gwarantują m.in. 

 
690 Cyt. za: S. Bułajewski, Konstytucyjne źródła funkcjonowania samorządu zawodowego doradców 

podatkowych w Polsce, „Studia Iuridica Toruniensia” 2017, t. 20, s. 30-31. Por. D. Karkowska, Zawody 

medyczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, s. 266. 
691 A zatem na gruncie obowiązującej wówczas Konstytucji RP w brzmieniu przyjętym ustawą z dnia 29 

grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 75, poz. 444), która do 

samorządu zawodowego odnosiła się w art. 5, o treści: „Rzeczpospolita Polska gwarantuje udział samorządu 

terytorialnego w sprawowaniu władzy oraz swobodę działalności innych form samorządu”. 
692 Zob. P. Sarnecki, Opinia o projekcie ustawy „Prawo o adwokaturze”, „Palestra” 1991, nr 1-2, s. 89-90. 
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normy zawarte w uchwalanych przez korporacje zawodowe kodeksach etycznych. Jak 

zauważa autor, niezwykle istotne jest to, aby tego rodzaju informacje były powierzane 

osobom, do których ma się wysokie zaufanie, a regulacje prawne powinny sprzyjać 

stabilizacji tego zaufania. W związku z tym, jak wskazuje Sarnecki, ustawodawca stawia 

wysokie bariery dostępu do wykonywania zawodów zaufania publicznego, obejmujące 

wymóg zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz ukończenia dodatkowych szkoleń czy 

zdania egzaminów, a także reprezentowania odpowiedniego poziomu etycznego. Wymaga 

to stworzenia mechanizmów egzekwowania prawidłowego wykonywania zawodu poprzez 

wyposażanie samorządów zawodowych w szeroki zakres władztwa publicznego, niezbędny 

do prawidłowego pełnienia pieczy nad osobami, które te zawody wykonują. Sarnecki zwraca 

ponadto uwagę na kwestię wynagradzania osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego. Wyraźnie podkreśla, że w tym przypadku akcent powinien być położony raczej 

na zaspakajaniu interesu publicznego, a nie na maksymalizacji zysków z prowadzenia tego 

rodzaju działalności693.  

Warto również przywołać pogląd P. Kardasa, który uważa, że zawód zaufania 

publicznego jest to zawód: 1) polegający na wsparciu realizacji osobistych potrzeb ludzkich, 

wiążący się z uzyskiwaniem informacji dotyczących życia osobistego i zorganizowany w 

sposób tworzący w społeczeństwie przekonanie o właściwym dla interesów jednostki 

wykorzystywaniu tych informacji przez świadczących usługi; 2) związany z normami etyki 

zawodowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją korporacji zawodowych oraz 

szczególnym charakterem wykształcenia wyższego i uzyskanej specjalizacji; 3) powiązany 

z istnieniem organów samorządu zawodowego sprawujących pieczę nad należytym 

wykonywaniem czynności zawodowych, w tym w szczególności nad prowadzeniem spraw 

lub ochroną wartości o zasadniczym i najczęściej osobistym znaczeniu dla osób 

korzystających z usług w sferze zawodów zaufania publicznego694.  

J. Hausner i D. Długosz za istotne dla uznania danego zawodu za zawód zaufania 

publicznego uznają: 1) powierzanie osobom wykonującym zawód zaufania publicznego 

informacji dotyczących życia prywatnego osób korzystających z ich usług; 2) uznawanie 

tych informacji za tajemnicę zawodową, która musi być chroniona; 3) objęcie osób 

dysponujących taką tajemnicą immunitetem zwalniającym je od odpowiedzialności karnej 

 
693 Zob. P. Sarnecki, W sprawie wykładni art. 17 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd 

Sejmowy” 2001, nr 2, s. 75-76. 
694 Zob. P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej 

przedstawicielom zawodów zaufania publicznego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 4, 

s. 8-9. 
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za nieujawnienie informacji objętych tajemnicą zawodową; 4) korzystanie z usług osób 

wykonujących te zawody w razie wystąpienia realnego albo choćby potencjalnego 

niebezpieczeństwa dla dóbr jednostki o szczególnym charakterze, takich jak np.: życie, 

zdrowie, wolność, godność czy dobre imię; 5) niepodleganie regułom hierarchii urzędniczej; 

6) występowanie sformalizowanej deontologii zawodowej; 7) wymóg spełniania przez 

osoby wykonujące zawód wyższych niż przeciętne standardów etycznych, wypracowanych 

przez środowisko zawodowego, do którego należą695.  

Charakterystykę zawodu zaufania publicznego podaje także M. Balicki. Według 

niego tego rodzaju zawód wyróżniają: 1) wysokie kwalifikacje jego przedstawicieli; 2) 

intelektualny charakter czynności zawodowych; 3) specyficzny przedmiot czynności 

zawodowych, związany z ochroną istotnych dóbr i wartości; 4) wykonywanie czynności 

osobiście; 5) oparcie relacji z klientem na zaufaniu; 6) istnienie tajemnicy zawodowej; 7) 

swoisty sposób wynagradzania polegający na nieprzekładaniu interesu finansowego nad 

interes klienta; 8) niezależność w wykonywaniu czynności zawodowych; 9) społeczna misja 

zawodu związana z tradycją i etosem zawodowym; 10) istnienie norm prawnych, zasad 

etycznych i deontologicznych wykonywania zawodu696.  

Z kolei M. Kulesza zauważa, że próby budowania definicji pojęcia zawód zaufania 

publicznego są bezzasadne, gdyż każdy z istniejących zawodów wymaga takiego zaufania. 

W konsekwencji, jego zdaniem, nie ma możliwości określenia katalogu zawodów zaufania 

publicznego, zaś ta szczególna kategoria konstytucyjna „odnosi się nie tyle do samego 

zawodu i jego cech, ile do stanu czy też stopnia jego zorganizowania”697. Istotne znaczenie 

przypisał zatem Kulesza prezentowanemu przez określone środowisko zawodowe 

poziomowi etycznemu, spójności i trwałości jego zorganizowania, które pozwalałyby na 

powierzenie mu wykonywania władztwa publicznego, w granicach interesu publicznego i 

dla jego ochrony. Powołanie samorządu zawodowego powinno być poprzedzone ustaleniem 

tego czy daną grupę zawodową można obdarzyć zaufaniem publicznym i czy jest ona w 

stanie to zaufanie „udźwignąć”. W ocenie Kuleszy konstrukcja samorządu zawodowego w 

rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP odnosi się przede wszystkim do tzw. „wolnych 

 
695 Zob. J. Hausner, D. Długosz, Tezy w sprawie zawodów zaufania publicznego [w:] Zawody zaufania 

publicznego a interes publiczny…, jw., s. 119.  
696 Zob. M. Balicki, Dyskusja, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny…, jw., s. 85. 
697 Zob. M. Kulesza, Pojęcie zawodu zaufania publicznego, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes 

publiczny…, jw., s. 29. 
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zawodów”, tj. wykonywanych na własny rachunek, zaś dla pozostałych zawodów właściwą 

formę zrzeszania się stanowi przede wszystkim samorząd gospodarczy698.  

Warto również przywołać poglądy opinii publicznej w tej kwestii. Z badań 

przeprowadzonych w 2004 r. wynika, że pojęcie zawodu zaufania publicznego kojarzone 

jest powszechnie z zawodami, których wykonywanie łączy się z koniecznością spełniania 

wysokich (wyższych niż przeciętne) standardów etycznych. Przedstawiciele zawodów 

zaufania publicznego powinni też budzić zaufanie społeczne, dając zarazem poczucie 

bezpieczeństwa ludziom korzystającym z ich usług. Za charakterystyczny dla tego typu 

zawodów uznano również obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej, a także istnienia 

zaufania pomiędzy usługobiorcą a usługodawcą. Nie stanowi natomiast w oczach opinii 

publicznej immanentnej cechy tego typu zawodów obowiązkowa przynależność do 

samorządu zawodowego699. 

Powyższe wnioski potwierdzają wyniki badania opinii publicznej przeprowadzonego 

w 2008 r., zgodnie z którymi, wykonywanie zawodów zaufania publicznego powinno w 

pierwszej kolejności łączyć się z nienaganną postawą etyczną, przestrzeganiem zasad etyki 

zawodowej oraz tajemnicy zawodowej. Ponadto praca wykonywana przez przedstawicieli 

tego typu zawodów powinna mieć istotne znaczenie dla społeczeństwa. W związku z tym 

od ich przedstawicieli oczekuje się również wysokich kwalifikacji zawodowych, 

potwierdzonych uzyskaniem szczególnych uprawnień, oraz wysokiej jakości usług700. 

W świetle zaprezentowanych poglądów wyrażonych w orzecznictwie i doktrynie 

można podjąć próbę określenia podstawowych cech pojęcia „zawód zaufania publicznego” 

w konstytucyjnym ujęciu. Są to: 

1) istotny dla jednostki, jak i całego społeczeństwa charakter spraw, z których ochroną 

wiąże się wykonywanie zawodu (realizacja interesu prywatnego i interesu 

publicznego); 

2) relacja pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą oparta na zaufaniu, z czym wiąże się 

obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej; 

3) reglamentowany dostęp do zawodu, co wiąże się z koniecznością uzyskania prawa 

wykonywania zawodu, warunkowanego posiadaniem przez kandydatów 

odpowiedniego wykształcenia i poziomu etycznego;  

 
698 Tamże, s. 25-29. 
699 Zob. Opinia społeczna na temat zawodów zaufania publicznego. Komunikat z badań, Centrum Badania 

Opinii Społecznej, Warszawa 2004, s. 2-5. 
700 Zob. Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków. Raport przygotowany dla Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa, Research International Pentor, Warszawa 2008, s. 6. 
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4) prawna i etyczna regulacja zasad wykonywania zawodu, stanowiąca gwarancję 

wykonywania go zgodnie z oczekiwaniami społecznymi; 

5) podleganie nadzorowi i kontroli samorządu zawodowego i odpowiedzialności 

dyscyplinarnej; 

6) wymiar publiczny wykonywania zawodu, z czym wiąże się pierwszeństwo interesu 

publicznego, przed interesem własnym, w tym ekonomicznym osób wykonujących 

zawód (misja zawodu); 

7) osobisty charakter czynności zawodowych, których prawidłowe wykonywanie 

wymaga zagwarantowania niezależności i swobody wykonywania zawodu. 

 

4.1.3. Relacja pojęć „zawód zaufania publicznego”, „wolny zawód”, „zawód 

regulowany” 

 

W kontekście rozważań o samorządach zawodowych należy również zwrócić uwagę na 

związki zachodzące pomiędzy pojęciami „zawód zaufania publicznego”, „wolny zawód” i 

„zawód regulowany”. Kwestia wzajemnych relacji pomiędzy nimi jest różnorodnie 

rozstrzygana w doktrynie701. Podjęta w niniejszej dysertacji problematyka wymaga 

chociażby krótkiej ich charakterystyki. 

Część cytowanych wyżej autorów zauważa, iż to tzw. „wolne zawody” najlepiej 

odpowiadają wzorcowi określonemu w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP (tak np. P. Sarnecki i 

M. Kulesza). Mogłoby to prowadzić do wniosku, że są to pojęcia wręcz synonimiczne. Tego 

rodzaju wniosek byłby jednak nieuprawniony. Termin „wolny zawód” był dobrze znany 

prawu polskiemu na długo przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 r. Posłużono się nim m.in. 

w art. 76 ust. 1 Konstytucji kwietniowej702, odnosząc go do zawodów wykonywanych na 

tzw. własny rachunek, dla których przewidzianą formą zrzeszania się był samorząd 

gospodarczy. Stosowany był i jest nadal również w licznych regulacjach rangi ustawowej, 

 
701 Zob. M. Cherka, J. Piecha, Status prawny samorządu zawodowego w III RP - doświadczenia i perspektywy, 

[w:] Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń, red. M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, Idealit, 

Warszawa-Siedlce 2011, s. 162–165; A. Krasnowolski, Zawody zaufania publicznego, zawody regulowane 

oraz wolne zawody. Geneza, funkcjonowanie i aktualne problemy, Kancelaria Senatu Biuro Analiz i 

Dokumentacji, Warszawa 2013, s. 3 i n.; P. Sarnecki, Opinie w sprawie…, jw., s. 74; tenże, W sprawie 

znaczenia pojęcia „zawód zaufania publicznego” z art. 17 Konstytucji, „Biuletyn Ekspertyz i Opinii 

Prawnych” 1998, nr 2, s. 60; tenże, W sprawie znaczenia konstytucyjnego określenia „zawód zaufania 

publicznego” (art. 17 ust. 1 Konstytucji), „Biuletyn Ekspertyz i Opinii Prawnych” 2000, nr 5, s. 2; A. Trubalski, 

Samorządy zawodów zaufania publicznego na przykładzie samorządu radców prawnych. Perspektywa 

konstytucyjnoprawna, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 21, s. 223. 
702 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 1935 r., Dz.U. RP z 1935 r. Nr 30, poz. 227 ze 

zm. 
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za każdym jednak razem w inny sposób703. Pojęcie to ma również ustalone znaczenie w 

prawodawstwie państw europejskich oraz w prawie UE704. Pomimo tego ustrojodawca nie 

zdecydował się na jego użycie w tekście Konstytucji RP. Oznacza to, że jego celem było 

wprowadzenie za pomocą określenia zawód zaufania publicznego do polskiego porządku 

prawnego nowego pojęcia, o odmiennym od dotychczas stosowanych znaczeniu.  

Przechodząc do charakterystyki pojęcia „wolny zawód” należy wskazać, że w 

ostatnich latach problematyka z nim związana była często podejmowana w literaturze. Z 

tego tytułu szczegółowe omawianie prezentowanych poglądów dotyczących historii, istoty 

i specyfiki wolnych zawodów, stanowiłoby zbędne, jak się wydaje, powtórzenie705. 

Koncentrując się zatem wyłącznie na kwestiach istotnych z punktu widzenia dalszych 

rozważań, w pierwszej kolejności należy wskazać, że w doktrynie polskiego prawa 

 
703 Poszczególne akty prawne posługujące się tym pojęciem zawierają własne jego definicje, sprowadzające 

się do wyliczenia zawodów, które uznają za „wolne”. Pojęciem „wolnego zawodu” posługuje się Ordynacja 

podatkowa, odnosząc je do działalności zarobkowej wykonywanej we własnym imieniu i na własny lub cudzy 

rachunek (art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926). 

Posługuje się nim również k.s.h. (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, 

poz. 1037). Art. 86 k.s.h. stanowi: „§ 1. Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników 

(partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. 

§ 2. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu, chyba że odrębna 

ustawa stanowi inaczej”. Z kolei art. 88 tego kodeksu określa katalog „wolnych zawodów”, zaliczając do nich 

zawody: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera 

ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, 

księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty, 

radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego”. Definicję 

„wolnego zawodu” zawiera także ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym 

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.). W 

jej świetle „wolny zawód” oznacza „pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez 

lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, 

psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów 

budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów 

ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów 

ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów 

wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz 

nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym 

że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na 

podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, 

które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu”; Pojęcie to pojawia się również w wiążących 

Polskę traktatach międzynarodowych. Co interesujące, umowa pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką 

Federalną Niemiec „w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od 

majątku” zawiera definicję legalną tego pojęcia. Zgodnie z jej brzmieniem: „Określenie »wolny zawód« 

obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, 

wychowawczą lub edukacyjną, jak również samodzielnie wykonywaną działalność lekarzy, adwokatów i 

radców prawnych, inżynierów, architektów, dentystów, doradców podatkowych i biegłych rewidentów” (art. 

14 ust. 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie 14.5.2003 

r., Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90). Zob. również A. Krasnowolski, Zawody zaufania…, jw., s. 7-8. 
704 Zob. P. Antkowiak, Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, „Przegląd 

Politologiczny” 2013, nr 1, s. 135-137. 
705 Zob. J. Borowicz, Wykonywanie wolnego…, jw.; J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, 

LexisNexis, Warszawa 2004. 
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wielokrotnie podejmowane były próby zdefiniowania pojęcia „wolny zawód”. Sprowadzały 

się one albo do tworzenia definicji ogólnych, pozwalających na objęcie nimi wszystkich 

osób, które wykonują wolne zawody, albo do wskazywania istotnych cech (kryteriów) tego 

rodzaju zawodów. W doktrynie dominuje to drugie podejście706. W literaturze często 

przywołuje się propozycję K. Wojtczak, według której pojęcie wolnego zawodu obejmuje 

„osobiste i samodzielne wykonywanie wewnętrznie spójnego zespołu czynności o 

charakterze intelektualnym, wymagających wysokich kwalifikacji (wiedzy i praktyki), 

systematycznie, w zamian za honorarium bezinteresownie ustalone, służące zapewnieniu 

świadczeń i usług klientom oraz ochronie istotnych wartości interesu ogólnego, zgodnie z 

obowiązującymi normami prawnymi, zasadami etycznymi i deontologicznymi”707.  

W ostatnim czasie definicję tego pojęcia sformułowała również J. Smarż, która 

określiła „wolny zawód” jako „zawód wykonywany samodzielnie i na własną 

odpowiedzialność w sposób gospodarczo niezależny przez osoby o wysokich kwalifikacjach 

i kompetencjach zawodowych popartych przygotowaniem praktycznym, który polega na 

świadczeniu usług w celach zarobkowych”708.  

Z kolei J. Jacyszyn wskazał, że wolne zawody są to zawody wykonywane 

profesjonalnie przez świadczenie typowych usług, działalność osób je wykonujących 

prowadzona jest przez nie samodzielnie i osobiście (na tzw. własny rachunek, przy 

ewentualnej pomocy osób podporządkowanych) oraz wymaga szczególnego wykształcenia 

lub umiejętności. Zdaniem tego autorka, cechy pozwalające odróżnić wolne zawody od 

wszystkich pozostałych zawodów to: 1) kwalifikowane, szczególne wykształcenie; 2) 

specyficzne zasady wykonywania zawodu; 3) niezależność zawodowa; 4) etos i misja 

wykonywania zawodu; 5) sposób i stan zorganizowania; 6) etyka zawodowa; 7) charakter 

wynagrodzenia odmienny od typowej zapłaty; 8) tajemnica zawodowa; 9) specyficzna 

odpowiedzialność cywilna, a także porządkowa i korporacyjna; 10) obowiązkowa 

przynależność do samorządu zawodowego709. 

W innym miejscu wskazał Jacyszyn na nieco inne kryteria, a mianowicie: 1) 

regulowany charakter; 2) osobisty sposób świadczonych usług; 3) kwalifikowane 

 
706 Zob. J. Jacyszyn, Wolny zawód - mit czy rzeczywistość prawna?, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2015, 

nr 3661, s. 551; J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych…, jw., LEX. 
707 K. Wojtczak, Zawód i jego prawna…, jw., s. 112. Zob. taż, Co to jest wolny zawód, „Zeszyty Naukowe 

WSZiB” 1997, nr 1, s. 127 i n; taż, Pojęcie wolnego zawodu w świetle prawa, „Studia Prawnicze” 1997, nr 3-

4, s. 123-141. 
708 J. Smarż, Relacja pojęć „wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego”, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

Konstytucji R P. Część I, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2020, nr 4, s. 268. 
709 Zob. J. Jacyszyn, „Wolny zawód” - anachronizm czy istotne pojęcie prawne?, „Przegląd Prawa 

Handlowego” 2015, nr 11, s. 14-19.  
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wykształcenie; 4) aksjologia wykonywania zawodu; 5) struktura wykonywania wolnego 

zawodu; 6) niezależność zawodowa; 7) etos zawodowy; 8) stan i sposób zorganizowania; 9) 

wynagrodzenie; 10) tajemnica zawodowa; 11) szczególna odpowiedzialność; 12) 

samorządność korporacyjna710. 

Pewną wskazówką interpretacyjną może być definicja zawarta w Dyrektywie 

2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych711. Zgodnie z jej treścią wolnymi zawodami są 

„zawody wykonywane osobiście na podstawie odpowiednich kwalifikacji zawodowych w 

sposób odpowiedzialny i zawodowo niezależny przez osoby świadczące usługi intelektualne 

i koncepcyjne w interesie klienta i w interesie publicznym”712. 

Powyższe wskazuje, że większość z wymienionych cech wolnych zawodów jest 

tożsama z cechami zawodów zaufania publicznego. Na pewne powiązania pomiędzy tymi 

pojęciami wskazuje w swoim orzecznictwie TK. W wyroku z dnia 19 października 1999 r. 

(SK 4/99) TK stwierdził, że „treścią wolności wykonywania zawodu jest stworzenie sytuacji 

prawnej, w której: po pierwsze, każdy mieć będzie swobodny dostęp do wykonywania 

zawodu, warunkowany tylko talentami i kwalifikacjami; po drugie, mieć będzie następnie 

rzeczywistą możliwość wykonywania swojego zawodu oraz - po trzecie, nie będzie przy 

wykonywaniu zawodu poddany rygorom podporządkowania, które charakteryzują 

świadczenie pracy”. Zdaniem TK „jest rzeczą oczywistą, że wolność wykonywania zawodu 

nie może mieć charakteru absolutnego i że musi być poddana reglamentacji prawnej, w 

szczególności gdy chodzi o uzyskanie prawa wykonywania określonego zawodu, 

wyznaczenie sposobów i metod (ram) wykonywania zawodu, a także określenie powinności 

wobec państwa czy samorządu zawodowego”713. 

Pomimo podobieństw semantycznych, należy wyraźnie podkreślić, że pojęcia 

„wolny zawód” i „zawód zaufania publicznego” nie są tożsame. Należy zwrócić uwagę, że 

wolny zawód, jako termin języka prawniczego ma charakter otwarty i odnosi się do 

szerokiego spektrum zawodów o pewnych cechach, które pozwalają przyznać im przymiot 

„wolnych”714. Tylko niektóre z tych zawodów zostały, z uwagi na swoje doniosłe znaczenie 

 
710 Zob. J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych…, jw., LEX. Por. J. Jacyszyn, Wolny zawód – mit…, jw.; J. 

Jacyszyn, Pojęcie wolnego zawodu. Analiza aktów prawnych i doktryny, „Przegląd Prawa Handlowego” 2000, 

nr 10. Por. J. Borowicz, Wykonywanie wolnego…, jw., s. 25. 
711 Dz.U. UE. L. z 2005 r. Nr 255, str. 22 z późn. zm. 
712 Tamże. 
713 Wyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK 1999, nr 6, poz. 119. Por. wyrok TK z dnia 18 

października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76; wyrok TK z dnia 27 czerwca 2013 r., K 12/10, OTK-

A 2013, nr 5, poz. 65. 
714 Zob. J. Borowicz, Wykonywanie wolnego…, jw., s. 25. 
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społeczne, uregulowane za pomocą norm prawnych. W konsekwencji nie wszystkie osoby 

wykonujące wolne zawody są zrzeszone w samorządy zawodowe. Z tego też względu nie 

zawsze osoby wykonujące wolne zawody mogą być uznane za przedstawicieli zawodów 

zaufania publicznego w konstytucyjnym rozumieniu, gdyż o przyznaniu takiego statusu 

decyduje ustawodawca powołując dla danej grupy zawodowej samorząd zawodowy.  

Ponadto podnosi się, że nie każdy zawód, który posiada samorząd będzie 

jednocześnie wolnym zawodem, jak też zawodem zaufania publicznego715. Przykładem 

niech będą zawody sędziego i prokuratora, które choć posiadają samorządy, nie stanowią 

zawodów „wolnych” w rozumieniu przywołanych wcześniej definicji. Dyskusyjna 

pozostaje kwestia czy stanowią one zawody zaufania publicznego. Za zaliczeniem tych 

zawodów do tej kategorii opowiada się przykładowo R. Jastrzębski716. Rozwianiu 

wskazanych tu wątpliwości może służyć koncepcja A. Biłgorajskiego i G. Tyrki, którzy 

zaproponowali podział samorządów zawodowych na samorządy zawodowe wolnych 

zawodów oraz samorządy zawodowe zawodów o charakterze służby publicznej, zaliczając 

do tych drugich m.in. samorząd sędziowski717. Niewątpliwie jednak te ostatnie nie stanowią 

zawodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Ich samorządy stanowią raczej 

– jak to się ujmuje w doktrynie – formę reprezentacji interesów osób, które zrzeszają, oraz 

wykonywania powierzonych im ustawowo zadań718. 

Jak widać z poczynionych dotychczas rozważań, zakresy pojęć „wolny zawód” i 

„zawód zaufania publicznego” wzajemnie się przenikają. Wydaje się, że w większości 

przypadków, w których pojęcia te używane będą na gruncie języka potocznego, odnosić się 

będą do zawodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, ale nie zawsze musi tak 

być719. Niewątpliwie nie mogą być jednak stosowane zamiennie na gruncie prawnym, gdyż 

każde z nich odnosi się do innej grupy zawodów720.  

 
715 Zob. K. Wojtczak, Reglamentacja form wykonywania zawodów zaufania publicznego w rozwiązaniach 

prawa polskiego i państw Unii Europejskiej, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny…, jw., s. 

40; P. Kłusek, Zawody zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej (niepublikowana rozprawa 

doktorska), Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2020, s. 133-135. 
716 Zob. R. Jastrzębski, Analiza prawnoustrojowa samorządów zawodów prawniczych w Polsce w XX wieku, 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018, s. 11.  
717 Zob. A. Biłgorajski, G. Tyrka, Kilka uwag na temat granic wolności wypowiedzi przedstawicieli 

prawniczych zawodów zaufania publicznego, [w:] Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów 

prawniczych, red. A. Biłgorajski, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 24-25. 
718 Zob. J. Stępień, [w:] Zawody zaufania publicznego a interes publiczny…, jw., s. 92; Ł. Bojarski, Samorząd 

zawodowy a solidarność zawodowa, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych…, 

jw., s. 220. 
719 Zob. J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych…, jw., LEX; A. Krasnowolski, Zawody zaufania…, jw. s. 3. 
720 Zdaniem J. Smarż pierwsze z nich, na co wskazują przepisy prawne, które posługują się terminem „wolny 

zawód”, wykorzystywane jest przede wszystkim w kontekście regulowania kwestii gospodarczych i 

podatkowych, które w przypadku zawodów zaufania publicznego są drugorzędne. Istotą wykonywania 
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Pojęcie „zawodu regulowanego” jest z kolei związane z zawodami, z których 

wykonywaniem wiąże się konieczność posiadania szczególnych kwalifikacji. Pojęcie to 

zostało przejęte do polskiego porządku prawnego z prawa UE. Jego definicję zawiera, 

wspomniana już, Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 

września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z nią zawód 

regulowany jest to „działalność zawodowa lub zespół działalności zawodowych, których 

podjęcie, wykonywanie, lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga, bezpośrednio bądź 

pośrednio, na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych, 

posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych; w szczególności używanie tytułu 

zawodowego zastrzeżonego na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych i 

administracyjnych dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe stanowi 

sposób wykonywania działalności zawodowej”721. Na gruncie prawa polskiego pojęciem 

tym posługuje się ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej722. Zgodnie z jej 

treścią zawód regulowany to „zespół czynności zawodowych, których wykonywanie jest 

uzależnione od posiadania określonych w przepisach regulacyjnych formalnych kwalifikacji 

niezbędnych do wykonywania tych czynności zawodowych oraz, o ile jest to wymagane, od 

spełnienia innych warunków określonych w tych przepisach, stanowiących o sposobie 

regulacji zawodu”723.  

Wykonywanie zawodów regulowanych wiąże się zatem z koniecznością uzyskania 

specjalnych, wymaganych przepisami, uprawnień czy złożeniem odpowiednich egzaminów. 

Z uwagi na okoliczność, że są to również elementy charakterystyczne zawodów, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, powszechnie przyjmuje się, że zawody zaufania 

publicznego zaliczają się do kategorii zawodów regulowanych724. 

 

 

 

 
zawodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, jak wywodzi autorka, jest bowiem troska o dobro 

odbiorców usług sprawowana w imię interesu publicznego i dla jego ochrony. Zob. J. Smarż, Relacja pojęć…, 

jw., s. 271. 
721 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych, Dz. U. UE. L. z 2005 r. Nr 255, str. 22 z późn. zm. 
722 Dz.U. poz. 65 z późn. zm. 
723 Tamże. 
724 Zob. M. Karcz-Kaczmarek, Określanie i rodzaje zawodów w prawie polskim i prawie Unii Europejskiej, 

[w:] Prawo administracyjne materialne. Pojęcia, instytucje, zasady, red. B. Jaworska-Dębska, M. Stahl, Z. 

Duniewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 494; J. Smarż, Definiowanie pojęcia „zawód zaufania 

publicznego”, „Studia Prawnicze” 2012, z. 3, s. 141-142. 
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4.1.4. Funkcje samorządu zawodowego 

 

Przed samorządami zawodowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, 

ustrojodawca postawił dwa podstawowe zadania (określane funkcjami ich działania725), tj.:  

1) reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego; 

2) sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego 

w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 

Art. 17 ust. 1 Konstytucji RP wskazuje, że oczekiwaniem ustrojodawcy jest 

realizacja za pomocą samorządu zawodowego zarówno interesu osób wykonujących zawód 

zaufania publicznego (reprezentowanie ich) oraz interesu publicznego (należyte 

wykonywanie zawodu zaufania publicznego)726. W wyroku z dnia 22 maja 2001 r. (K 37/00) 

TK wskazał, że obie funkcje, o których tu mowa, są jednakowo ważne w demokratycznym 

i pluralistycznym społeczeństwie727. W celu ich realizacji samorządy zawodowe wykonują 

określone ustawowo zadania, wśród których znajdują się zarówno zadania o charakterze 

publicznym, jak i zadania, które mają charakter wewnętrzny728. Wywiązywanie się z nich 

musi łączyć się z przekazaniem danej korporacji określonego wycinka władztwa 

publicznego.  

Charakter i sposób realizacji zadań związanych z pierwszą z ustrojowych funkcji 

samorządu zawodowego nie budzi raczej większych wątpliwości. Już w 1996 r., a więc 

przed konstytucyjnym określeniem funkcji samorządu zawodowego, TK przyjmował, że 

podstawowym zadaniem takich zrzeszeń jest reprezentowanie interesów zawodowych, 

społecznych i gospodarczych osób wykonujących dany zawód729. W najprostszym ujęciu 

wymieniona tu funkcja wiąże się z zabieganiem o interesy członków samorządu oraz 

prezentowaniem na zewnątrz ich stanowiska przez organy samorządu zawodowego, a więc 

występowaniem przez nie w ich imieniu wobec społeczeństwa oraz władz publicznych730.  

 
725 Zadania samorządów zawodowych określone w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP tradycyjnie określane są 

funkcjami, z uwagi na ich bardzo ogólny charakter. Jak wskazał M. Szydło „funkcje samorządów zawodowych 

stanowią pochodną ich prawnych zadań i kompetencji, opisując w sposób ogólny (kierunkowy) sposoby czy 

też drogi oddziaływania samorządów zawodowych na osoby wykonujące zawody zaufania publicznego” (M. 

Szydło, Art. 17, jw., Legalis). 
726 Łączenie zadań z tych dwóch obszarów może jednak prowadzić, jak zauważyli K. Muszyński i P. 

Skuczyński, do sytuacji konfliktowych. Konstytucja RP z jednej strony dostrzega bowiem, że samorząd i jego 

członkowie posiadają własne, wymagające ich prezentowania w życiu społecznym i politycznym interesy, z 

drugiej wymaga od samorządów kierowania się w ich działalności interesem publicznym. Zob. K. Muszyński, 

P. Skuczyński, Rozwój i kryzys…, jw. s. 171. 
727 Zob. wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86.  
728 Zob. wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK ZU nr 10/A/2010, poz. 129. 
729 Zob. orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1996 r., K 12/96, OTK 1996 nr 6, poz. 51. 
730 Zob. wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86. 



178 

 

Reprezentowanie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, jak wskazuje się 

w doktrynie, należy rozumieć szeroko, tj. „jako ogół działań samorządów zawodowych, 

które polegają na występowaniu na zewnątrz w roli swego rodzaju emanacji czy też 

upostaciowienia osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz na działaniu, w 

sferze zewnętrznej, na rzecz czy też w interesie osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego, przy czym chodzi tutaj zarówno o reprezentowanie w ten sposób osób 

wykonujących zawody zaufania publicznego rozpatrywanych w ujęciu jednostkowym 

(indywidualnym, spersonalizowanym), jak też osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego rozpatrywanych jako określona zbiorowość, charakteryzująca się jasno 

zdefiniowaną wspólnotą interesów i innymi ścisłymi więziami środowiskowymi”731.  

M. Szydło wskazuje, iż „reprezentowanie”, o którym tu mowa, obejmuje m.in. takie 

działania jak:  

1) określanie i przedstawianie przez organy korporacji wobec podmiotów 

zewnętrznych oczekiwań, interesów, potrzeb lub aspiracji istniejących po stronie 

zrzeszonych w nich osób;  

2) załatwianie w imieniu czy też na rzecz członków korporacji określonych spraw;  

3) ochronę interesów członków korporacji, w tym zwłaszcza w przypadkach, w których 

interesy te mogą zostać naruszone lub zagrożone; 

4) występowanie w roli swego rodzaju rzeczników członków korporacji, 

prezentujących i wyjaśniających ich stanowiska oraz motywacje; 

5) występowanie w roli odbiorcy skarg, zażaleń, żądań, pretensji czy też oczekiwań 

formułowanych pod adresem członków korporacji przez podmioty zewnętrzne732. 

Reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego wobec władz 

publicznych może przybierać – zdaniem w/w autora – następujące postaci: 

1) uczestniczenia w konsultacjach społecznych, tworzeniu i opiniowaniu projektów 

aktów prawnych pozostających w ich zakresie zainteresowania; 

2) uczestniczenia w postępowaniach sądowych lub w postępowaniach 

administracyjnych, których przedmiotem są sprawy indywidualne (poszczególnych 

członków) lub zbiorowe (dotyczące całego środowiska zawodowego) korporacji; 

 
731 M. Szydło, Art. 17, jw., Legalis. 
732 Tamże. 
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3) występowania do organów władzy publicznej z określonymi wnioskami, petycjami 

lub skargami, domagającymi się określonego działania tych organów w sprawach 

indywidualnych lub zbiorowych korporacji733. 

Reprezentowanie osób wykonujących zawód zaufania publicznego wobec 

społeczeństwa może zdaniem Szydły przybierać następujące postaci: 

1) uczestniczenia w konsultacjach społecznych, tworzeniu i opiniowaniu projektów 

aktów prawnych pozostających w zakresie zainteresowania korporacji, których 

skutki wpływają bezpośrednio na sytuację obywateli; 

2) konsultowania się z innymi środowiskami społecznymi w sprawach będących 

przedmiotem ich wspólnego zainteresowania, a także organizowanie z tymi 

środowiskami wspólnych przedsięwzięć;  

3) podejmowania się mediacji lub pośrednictwa w załatwianiu spraw spornych lub 

konfliktowych pomiędzy, z jednej strony, poszczególnymi osobami wykonującymi 

zawody zaufania publicznego lub grupami takich osób a, z drugiej strony, innymi 

osobami, w tym korzystającymi z usług realizowanych przez osoby wykonujące 

zawody zaufania publicznego;  

4) występowania w mediach i prezentowanie tam poglądów i stanowisk wyrażanych 

przez osoby wykonujące zawody zaufania publicznego734. 

Wskazuje się nadto, że sposób regulacji omawianej funkcji samorządu zawodowego 

w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP oznacza, że wraz z powołaniem samorządu zawodowego w 

drodze ustawy, uprawnione organy tego samorządu uzyskują status oficjalnego 

przedstawiciela danej grupy zawodowej, a ich stanowisko powinno być uwzględniane, 

zwłaszcza w sprawach bezpośrednio dotyczących tej grupy. Wynika z tego również 

pośrednio, że ustrojodawca przewidział możliwość utworzenia dla danej grupy zawodowej 

tylko jednej korporacji, której organy będą stanowiły przedstawicielstwo wszystkich osób 

wykonujących zawód objęty samorządem735. 

Większe problemy sprawia scharakteryzowanie drugiej z konstytucyjnych funkcji 

samorządu zawodowego. Pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w dodatku 

wykonywanej w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, sprawia, podobnie jak 

pojęcie „zawodu zaufania publicznego”, poważne problemy interpretacyjne736. Wynika to 

 
733 Tamże. 
734 Tamże. 
735 Zob. P. Sarnecki, Art. 17, jw., LEX. 
736 Zob. J. Hausner, D. Długosz, Tezy w sprawie…, jw., s. 121-122; wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., II 

GSK 2332/11, ONSAiWSA 2014, nr 2, poz. 27. 
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między innymi z okoliczności, że pojawiło się ono w przepisach rangi konstytucyjnej po raz 

pierwszy wraz z wejściem w życie obecnie obowiązującej Konstytucji RP. Sam termin 

„piecza” dotychczas znany był w prawie polskim przede wszystkim na gruncie prawa 

rodzinnego737. Rozumiany jest w doktrynie jako przejaw silnej troski lub nadzoru nad 

pewnym obszarem738. Należy go przy tym odróżnić od pojęć „nadzór” i „kontrola”, które 

mają własne, odmienne znaczenia prawne739. Wobec tego przy jego interpretacji, a 

zwłaszcza ustalaniu jego zakresu podmiotowego i przedmiotowego, należy odwołać się do 

dorobku orzecznictwa oraz doktryny. 

Na temat zakresu podmiotowego pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu TK 

wypowiadał się wielokrotnie i był w tej kwestii dość konsekwentny740. W wyroku z dnia 18 

lutego 2004 r. (P 21/02) orzekł, że „sprawowanie »pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu« dotyczy […] podmiotowo […] osób uczestniczących już w wykonywaniu zawodu 

objętego zasięgiem odpowiedniej korporacji. Tylko fragmentarycznie (w zakresie 

wykonywania przez aplikantów powierzonych im niektórych czynności zawodu) piecza 

»nad należytym wykonywaniem zawodu« odnosi się do aplikantów adwokackich i – w nieco 

węższym zakresie – do aplikantów radcowskich”741. Należy zatem przyjąć, że adresatami 

pieczy sprawowanej przez samorząd zawodowy są jedynie członkowie tego samorządu oraz, 

 
737 O pieczy nad dzieckiem traktuje art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz. 

U. Nr 9, poz. 59, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359). O pieczy mowa jest również w przepisach ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887, t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 821). 
738 Zob. S. Duszniak, Terminologia z zakresu czynności nadzorczych i kontrolnych, „Gazeta Administracyjna” 

1948, nr 1-2, s. 63; A. Nadolska, Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze 

europejskiego nadzoru finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 39. 
739 TK w wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. (K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129) wskazał, że „piecza” nie 

jest tożsama z „nadzorem” nad należytym wykonywaniem zawodu, gdyż jest to pojęcie znacznie szersze, 

obejmujące między innymi udzielanie wsparcia (pomocy) członkom samorządu w wykonywaniu ich 

obowiązków, ale także egzekwowanie odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonywania zawodu. 

Pojęcie „nadzoru” określa się w doktrynie jako oparte na upoważnieniu ustawowym uprawnienie do władczego 

wkraczania przez organ nadzorczy w samodzielną działalność organu nadzorowanego, ale tylko w 

przypadkach wskazanych w ustawie i z punktu widzenia kryteriów w niej określonych. Z kolei „kontrola” 

oznacza badanie zgodności działalności podmiotu kontrolowanego ze standardami wynikającymi z przyjętych 

dla tej kontroli kryteriów i stwierdzanie wystąpienia zgodności lub niezgodności, bez możliwości zastosowania 

w razie stwierdzenia niezgodności środków władczych. Zob. H. Izdebski, Samorząd terytorialny…, jw., s. 423-

424. Por. J. Boć, Stosunki ustrojowo-prawne między podmiotami administrującymi, [w:] Prawo 

administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, Wrocław 2010, s. 239-240; J. Jagielski, Kontrola administracji 

publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 17-65; J. Filipek, Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, 

Zakamycze, Kraków 2001, s. 217; A. Gołębiowska, A. Kociołek-Pęksa, Kontrola i nadzór w prawie 

administracyjnym - wybrane zagadnienia teoretycznoprawne i dogmatycznoprawne, „Zeszyty Naukowe 

SGSP” 2018, nr 67, s. 45-46; A. Nadolska, Komisja Nadzoru…, jw., s. 25-35. 
740 Zob. wyroki TK z dnia: 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83; 18 lutego 2004 r., P 21/02, 

OTK-A 2004, nr 2, poz. 9; 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, OTK-A 2006, nr 4, poz. 45. 
741 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
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w ograniczonym zakresie, osoby pozostające w korporacyjnym stosunku szkolenia w 

związku z przygotowaniem do wykonywania zawodu zaufania publicznego742.  

O wiele większe wątpliwości interpretacyjne wiążą się z ustaleniem zakresu 

przedmiotowego omawianego pojęcia. W doktrynie, a także orzecznictwie TK, postuluje się 

jego szerokie rozumienie743. Wskazuje się, że na pieczę nad należytym wykonywaniem 

zawodu składa się suma działań podejmowanych przez samorząd zawodowy w celu 

zapewnienia ochrony interesu publicznego, w tym różnego rodzaju zadania 

reglamentacyjne, kontrolne i nadzorcze wykonywane przez jego organy wobec członków 

korporacji zawodowej744. Polegają one na realizacji określonych ustawowo zadań 

związanych m.in. z: dostępem do wykonywania zawodu, prowadzeniem list osób 

uprawnionych do jego wykonywania, ustalaniem zasad etyki zawodowej i czuwaniem nad 

jej przestrzeganiem, utrzymywaniem dyscypliny zawodowej, sądownictwem 

dyscyplinarnym oraz dbaniem o jakość świadczonych usług poprzez organizację 

przygotowania zawodowego (aplikacji) i doskonalenia zawodowego745.  

Podstawowe znaczenie dla konstrukcji pojęcia pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu odgrywa przesłanka interesu publicznego, która wyznacza jej cel i 

granice. Podkreślił to TK w cytowanym już wyroku z dnia 18 lutego 2004 r. (P 21/02). 

Wskazał w nim, że treść art. 17 ust. 1 Konstytucji RP nie pozostawia wątpliwości co do 

priorytetowego traktowania interesu publicznego w ramach sprawowanej przez samorząd 

zawodowy pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, co dotyczy również relacji 

interesu publicznego do środowiskowego interesu korporacji. Obowiązuje w tym zakresie 

bezwzględne pierwszeństwo interesu publicznego i to bez względu na potencjalne trudności 

w zharmonizowaniu tychże interesów przez samorząd zawodowy746. Zdaniem TK piecza 

nad należytym wykonywaniem zawodu dotyczy przedmiotowo sytuacji „wykonywania 

zawodu”, przy czym „ma być ona sprawowana - z wyraźnego nakazu ustrojodawcy - »w 

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony«”747. Takie sformułowanie, jak wywodzi 

TK, precyzuje cel i granice sprawowanej pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. 

 
742 Zob. P. Sarnecki, Art.17, jw., LEX. 
743 Zob. wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/02, OTK-A 2003, nr 7, poz. 76; H. Izdebski, Sprawowanie 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez samorządy zawodowe, [w:] Zawody zaufania publicznego 

a interes publiczny…, jw., s. 34-36. 
744 Zob. M. Tabernacka, Zakres wykonywania…, jw., s. 111; E. Tkaczyk, Samorząd zawodowy w świetle 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 6, s. 69; wyrok TK z dnia 30 listopada 

2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 
745 Zob. R. Kmieciak, Ustrój i zadania…, jw., s. 358; J. Hausner, D. Długosz, Tezy w sprawie…, jw., s. 122-

123.  
746 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
747 Tamże. 
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Jak czytamy w wyroku „cel ten to przestrzeganie właściwej jakości - w sensie 

merytorycznym i prawnym - czynności składających się na »wykonywanie zawodów«. Stan 

»docelowy« ustrojodawca konstytucyjny określił zwrotem: »należyte wykonywanie 

zawodu«”748. Ponadto TK wskazał, że „sformułowanie art. 17 ust. 1 wyznacza ramy i 

ukierunkowanie sprawowanej »pieczy«. Ramy te determinuje »interes publiczny«. 

Sprawowana piecza służyć winna - mocą postanowienia konstytucyjnego - ochronie tego 

interesu. Każde działanie samorządu zawodowego w zakresie »sprawowania pieczy« 

podlega zatem konstytucyjnie ukierunkowanej ocenie, dokonywanej z punktu widzenia 

interesu publicznego i nakierowania na jego ochronę. Określenie działań w sferze 

»sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów« i unormowanie 

kompetencji służących jej urzeczywistnieniu winno być ujęte w sposób pozwalający na ich 

ocenę z punktu widzenia »interesu publicznego«. Inne ujęcie (w tym brak sprecyzowania 

kryteriów i tym samym - dopuszczenie dowolności w doborze wartości, którym zostały 

przyporządkowane) nie odpowiada rygorom określonym w art. 17 ust. 1, dotyczącym granic 

i kryteriów sprawowania »pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów« zaufania 

publicznego”749. 

Przechodząc do próby szczegółowego określenia katalogu zadań samorządu 

zawodowego składających się na pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu warto 

ponownie odwołać się do orzecznictwa TK750. Na jego podstawie można wyróżnić w tym 

zakresie następujące zadania:  

1) decydowanie (współdecydowanie) o prawie wykonywania zawodu751; 

2) ustalanie zasad etyki zawodowej752 oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem753;  

3) egzekwowanie odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód, za 

postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu, bądź za 

naruszenie innych obowiązków zawodowych754; 

 
748 Tamże. 
749 Tamże. 
750 Przeglądu orzecznictwa w tym zakresie dokonał M. Jackowski. Zob. M. Jackowski, Ewolucja 

konstytucyjnego pojęcia pieczy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „Palestra” 2013, nr 11-12, s. 231. 
751 Zob. wyroki TK: z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86; z dnia 25 lipca 2012 r., K 14/10, 

OTK-A 2012, nr 7, poz. 83; z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 
752 Zob. wyroki TK: z dnia 18 marca 2003 r., K 50/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 21; z dnia 18 października 2010 

r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76; z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99; wyrok 

TK z dnia 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83; wyrok z dnia 6 marca 2012 r., K 15/08, OTK-

A 2012, nr 3, poz. 24. 
753 Zob. wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129. 
754 Zob. wyroki TK: z dnia 18 października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76; z dnia 1 grudnia 2009 

r., K 4/08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 162; z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129; 
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4) prowadzenie listy osób uprawnionych do wykonywania zawodu755; 

5) organizowanie doskonalenia zawodowego756 oraz określanie zasad przygotowania 

do wykonywania zawodu i współuczestnictwo w procesie potwierdzania uprawnień 

(m.in. przygotowanie i organizacja egzaminów zawodowych; prowadzenie 

aplikacji)757; 

6) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zawodu758;  

7) realizacja zadań techniczno-organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem 

samorządu zawodowego oraz wykonywaniem innych zadań publicznych759.  

W wyroku z dnia 18 lutego 2004 r. (P 21/02) TK zwrócił także uwagę, że zakres 

należytego wykonywania zawodu zaufania publicznego obejmuje nie tylko indywidualne 

działania osób wykonujących te zawody, ale – kumulatywnie – działania zbiorowe 

korporacji, co odnosi się do poszczególnych aktów i czynności ich organów. Zdaniem TK 

trudno byłoby akceptować pogląd, iż wysokie wymagania stawiane poszczególnym 

członkom samorządu zawodowego nie znajdują zastosowania w odniesieniu do działań 

korporacyjnych760.  

Na marginesie powyższych rozważań, zwrócić należy uwagę, że podejście TK do 

kwestii wyposażania samorządów zawodowych w kompetencje składające się na 

konstytucyjną pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu podlegało pewnej ewolucji, w 

ramach której doszło do zwiększenia władztwa przekazywanego samorządom w niektórych 

obszarach, jak również jego ograniczania w innych761. Związana jest z tym kwestia 

określenia granic swobody ustawodawcy w kształtowaniu kompetencji i zadań samorządu 

zawodowego w świetle regulacji konstytucyjnej. Analizując orzecznictwo w tym zakresie 

można dostrzec, że początkowo TK opowiadał się raczej za szerokim określaniem 

kompetencji i daleko idącą samodzielnością samorządu zawodowego w zakresie organizacji, 

warunków i kontroli należytego wykonywania zawodu przez jego członków. Tak choćby, w 

 
wyrok TK z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99; wyrok TK z dnia 25 lipca 2012 r., 

K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83. 
755 Zob. wyroki TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86; z dnia 14 grudnia 2010 r., K 

20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129.  
756 Zob. wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129. 
757 Zob. wyroki TK: z dnia 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, OTK-A 2006, nr 4, poz. 45; z dnia 18 listopada 2006 

r., K 30/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 149. 
758 Zob. wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86. 
759 Zob. wyroki TK: z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129; z dnia 6 marca 2012 r., 

K 15/08, OTK-A 2012, nr 3, poz. 24. Por. M. Jackowski, Ewolucja konstytucyjnego…, jw., s. 231. 
760 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
761 Zob. M. Jackowski, Ewolucja konstytucyjnego…, jw., s. 227-232; S. Pawłowski, Decentralizacja przez 

samorządy…, jw., LEX. 
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wyroku z dnia 22 maja 2001 r. (K 37/00) wskazał, że „należyte wykonywanie 

konstytucyjnych funkcji samorządu zawodowego wymaga zapewnienia mu możliwości nie 

tylko decydowania o tym, kto może wykonywać dany zawód, ale także kontrolowania 

sposobu jego wykonywania”762. Przyznał zarazem, że „postanowienia konstytucji nie 

przesądzają szczegółów tego rodzaju rozwiązań, w ich ramach mieszczą się różne modele 

ukształtowania zadań i kompetencji poszczególnych samorządów zawodowych”763. Z kolei 

w wyroku z dnia 8 listopada 2006 r. (K 30/06) TK przyjął, że ustawodawca tworząc 

samorząd zawodowy zawodu zaufania publicznego jest ograniczony „wymaganiem 

pozostawienia mu pieczy, o której mowa w art. 17 ust. 1 in fine Konstytucji”764. TK wywiódł 

ponadto, że „powierzenie samorządom zawodowym reprezentującym zawody zaufania 

publicznego »należytej pieczy« nad wykonywaniem tych zawodów wskazuje, po pierwsze, 

na fakt konstytucyjnego ograniczenia ustawodawcy »zwykłego« działającego za pomocą 

ustawy, po drugie, na konieczność zachowania wymagania »należytości pieczy« w wypadku 

kształtowania przez ustawę kompetencji samorządu zawodowego”765, wobec czego „na tle 

art. 17 ust. 1 Konstytucji swoboda ustawodawcy wkraczania w granice zadań samorządu nie 

jest nieograniczona”766. TK potwierdził to stanowisko w wyroku z dnia 26 marca 2008 r. (K 

4/07), w którym wskazał również, że przepisy ustrojowe wymagają zachowania uprawnień 

samorządu niezbędnych dla realizacji ich funkcji, wobec czego kształtowanie przez ustawę 

kompetencji samorządu zawodowego „powoduje konieczność zachowania »istoty« pieczy”, 

sprawowanej „w interesie publicznym i dla jego ochrony”767.  

W późniejszym orzecznictwie TK coraz wyraźniej opowiadał się na rzecz daleko 

idącej swobody ustawodawcy zwykłego w zakresie kształtowania kompetencji samorządu 

zawodowego. W wyroku z dnia 14 grudnia 2010 r. (K 20/08) uznał, że ustawodawca „ma 

pewną swobodę kształtowania kompetencji i zadań wykonywanych przez dany samorząd 

zawodowy. Powierzenie określonemu samorządowi zawodowemu realizacji zadania, które 

nie należy do wspólnego dla wszystkich samorządów zawodów zaufania publicznego 

obszaru »pieczy«, nie oznacza naruszenia art. 17 ust. 1 Konstytucji, jeżeli nastąpiło w 

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony, co wymaga każdorazowej oceny”768. 

 
762 Wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86. 
763 Tamże. 
764 Wyrok TK z dnia 8 listopada 2006 r., K 30/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 149. 
765 Tamże. 
766 Tamże. 
767 Wyrok TK z dnia 26 marca 2008 r., K 4/07, OTK-A 2008, nr 2, poz. 28. 
768 Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129. 
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Jeszcze dalej idące stanowisko TK zajął w orzeczeniu z dnia 30 listopada 2011 r. (K 1/10)769. 

Wskazał w nim, że „dbałość o należyte wykonywanie zawodu zaufania publicznego jest 

zadaniem państwa, które może zostać przekazane na zasadzie decentralizacji samorządowi 

zawodowemu w całości, ale również tylko w części, zgodnie ze swobodną decyzją 

prawodawcy”770, przy czym „w odniesieniu do decentralizacji rzeczowej ustawa zasadnicza 

nie wprowadza wymogu, aby obejmowała ona »istotną część zadań publicznych«, jak to 

nastąpiło w przypadku decentralizacji terytorialnej (art. 16 ust. 2 Konstytucji)”771. Wobec 

tego „zakres pieczy powierzonej samorządowi zawodowemu może być nawet bardzo 

ograniczony […] jeżeli tylko ustawodawca zdecydował się na przyjęcie takiego właśnie 

modelu, jednocześnie zapewniając w interesie publicznym inne adekwatne środki 

zagwarantowania należytego poziomu usług świadczonych przez członków korporacji 

zawodowej”772. Co istotne, w nowszym orzecznictwie konstytucyjnym, za zgodne z 

regulacją ustrojową, uznaje się również pozbawienie samorządu zawodowego określonych 

kompetencji wchodzących tradycyjnie w zakres „pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu”, co zostało zaaprobowane w wyroku TK z dnia 7 marca 2012 r. (K 3/10)773. 

Podkreślono w nim, że „państwo nie powinno rezygnować z bezpośredniej realizacji tych 

zadań publicznych, których poszczególne wspólnoty nie są w stanie realizować w sposób 

wystarczająco efektywny, a które mogą być wykonywane sprawniej przez państwo”774. Taki 

sposób rozumienia regulacji ustrojowej dotyczącej pieczy samorządu zawodowego nad 

należytym wykonywaniem zawodu i wyposażania go w związane z tym kompetencje TK 

potwierdzał również w późniejszych orzeczeniach775.  

Warto wspomnieć, że próba określenia zakresu przedmiotowego pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodu została podjęta na gruncie propozycji ustawy o 

sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 

zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych. 

Sformułowano we wskazanym tu projekcie następującą definicję: „piecza nad należytym 

wykonywaniem zawodu zaufania publicznego sprawowana przez samorząd zawodowy 

obejmuje: 1) określanie standardów wiedzy i umiejętności, […], oraz sprawdzenie tej 

 
769 Wyrok TK z dnia 30 listopada 2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 
770 Tamże. 
771 Tamże. 
772 Tamże. 
773 Wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25 
774 Tamże. 
775 Zob. wyroki TK z dnia: 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83; 12 lutego 2013 r., K 6/12, 

OTK-A 2013, nr 2, poz. 16. 
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wiedzy i umiejętności u osób, które wystąpiły o dopuszczenie do wykonywania zawodu – 

jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 2) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach 

indywidualnych o dopuszczeniu do wykonywania zawodu albo udział w podejmowaniu 

takich rozstrzygnięć, 3) organizowanie przygotowania zawodowego osób, które mają być 

dopuszczone do wykonywania zawodu, w tym podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach 

indywidualnych o zakwalifikowaniu do takiego przygotowania – jeżeli przepisy odrębne tak 

stanowią, 4) określanie zasad deontologii zawodowej, lub jeżeli przepisy odrębne tak 

stanowią, innych standardów należytego wykonywania zawodu, 5) zapewnienie szkolenia 

zawodowego i doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód zaufania publicznego, 

6) kontrolę i ocenę wykonywania zawodu na zasadach i w trybie określonych w przepisach 

odrębnych, 7) orzekanie w sprawach dotyczących naruszenia przez osobę należącą do 

samorządu zawodowego przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu, zasad 

deontologii zawodowej lub standardów należytego wykonywania zawodu – zwanych dalej 

»sprawami dyscyplinarnymi«, 8) rozpatrywanie, za pisemną zgodą stron, sporów między 

osobami wykonującymi dany zawód zaufania publicznego, gdy spory te dotyczą 

wykonywania zawodu – jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, 9) podejmowanie 

rozstrzygnięć w innych niż dyscyplinarne sprawach o zawieszenie albo ustanie prawa 

wykonywania zawodu”776. Przypomnijmy jednak, że w/w ustawa nigdy nie weszła w życie. 

Analiza orzecznictwa konstytucyjnego prowadzi do wniosku, że określenie zakresu 

przedmiotowego pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w który korporacja zostaje 

wyposażona, należy do ustawodawcy, który tworząc samorząd zawodowy jest wprawdzie 

zobowiązany do przekazania mu realizacji określonych zadań publicznych związanych z 

możliwością kontrolowania prawidłowości wykonywania zawodu, jednak decyzja co do ich 

szczegółowego zakresu pozostawiona jest jego dość swobodnemu uznaniu777. Zakres zadań 

i kompetencji, w które ustawodawca wyposaża poszczególne samorządy zawodowe – jak 

wynika z w/w wyroków TK – może być różny, od możliwie pełnego, całościowego 

przekazania danej korporacji władztwa publicznego nad określonym obszarem spraw 

związanych z wykonywaniem zawodu, po uczynienie tego w sposób ograniczony jedynie 

do niektórych z nich, zwłaszcza tych które uzna on za możliwe do skutecznej realizacji 

poprzez korporację778. 

 
776 Projekt ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów 

zaufania publicznego oraz o nadzorze nad działalnością samorządów zawodowych, „Palestra” 2003, nr 1-2, s. 

239-248. 
777 Zob. M. Jackowski, Ewolucja konstytucyjnego…, jw., s. 232. 
778 Tamże. 
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P. Sarnecki twierdzi, iż przekazanie określonego wycinka władztwa publicznego 

korporacji stanowi istotę ustanowienia samorządu zawodowego, ale zarazem zauważa, iż 

powinno być ono przekazane tylko w takich rozmiarach, które zdaniem ustawodawcy „do 

tego dojrzały”779. Oznacza to, iż powinno być ono przekazane wyłącznie w takim zakresie, 

w którym możliwe będzie skuteczne sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu przez organy korporacji, przez co należy rozumieć zapewnienie realnego wpływu 

na działalność zawodową jej członków, tak aby była ona wykonywana „należycie”. Zgodzić 

się należy przy tym z poglądem, iż niewyposażenie organów korporacji w niezbędne do tego 

kompetencje, bądź uczynienie tego w sposób niedostateczny, w praktyce oznaczałoby 

odmówienie danej wspólnocie statusu samorządu zawodowego, z uwagi na niemożność 

realizowania przez nią jej konstytucyjnych funkcji780. 

Ustawodawca uprawniony jest również do odbierania korporacjom przekazanych im 

zadań i kompetencji. Może to nastąpić np. w przypadku nienależytego wywiązywania się z 

ich realizacji przez samorząd zawodowy, bądź też uznania, że bardziej efektywne ich 

wykonywanie wymaga ich niejako wtórnej centralizacji, albo też stwierdzenia, że pewne 

zadania utraciły doniosłość społeczną, która uzasadniała ich szczególną ochronę i wymagała 

objęcia ich pieczą korporacji zawodowej. Może to wręcz doprowadzić do likwidacji 

korporacji781. W ostatnich latach miało to miejsce w przypadku zawodu urbanisty, który na 

skutek deregulacji został pozbawiony samorządu zawodowego782.  

Zdaniem H. Izdebskiego i B. Przywory „sprawowanie pieczy nad należytym 

wykonywaniem danego zawodu zaufania publicznego nie tylko stanowi zadanie publiczne, 

ale oznacza wykonywanie władztwa publicznego w ramach szczególnej formy 

decentralizacji administracji publicznej, jaką jest w ramach samorządów specjalnych 

samorząd zawodowy. Jest to argument za zaliczeniem samorządów zawodowych, wraz z 

innymi rodzajami samorządu określonymi w Konstytucji RP […], do systemu władz 

publicznych”783.  

Nadmienić należy, że w orzecznictwie TK utrwalony jest również pogląd o 

konieczności zapewnienia nadzoru państwowego nad działalnością samorządu 

 
779 P. Sarnecki, Opinia o projekcie…, jw., s. 89. 
780 Zob. M. Szydło, Kompetencje publicznoprawne samorządów zawodowych, „Samorząd Terytorialny” 2002, 

nr 3, s. 48. 
781 Zob. H. Izdebski, Sprawowanie pieczy…, jw., s. 36; M. Kulesza, Pojęcie zawodu…, jw., s. 30. 
782 Zob. D. Sypniewski, Deregulacja zawodu urbanisty z perspektywy nauk prawnych, „Metropolitan” 2014, 

nr 2, s. 76-89. 
783 H. Izdebski, B. Przywora, Problemy etyczne sprawowania funkcji w samorządzie zawodowym, [w:] Etyka 

urzędnicza i etyka służby publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck 

– Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2016, s. 471. 
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zawodowego, który TK odróżnił od nadzoru wewnętrznego nad działalnością jego 

członków. Jak wyjaśnił, po pierwsze, zadania przekazane samorządom zawodowym mają 

charakter istotnych dla społeczeństwa zadań publicznych, które pierwotnie należą do 

państwa, po drugie, brak nadzoru państwa nad działalnością samorządów zawodowych nie 

sprzyjałby należytemu wykonywaniu powierzonych im zadań784.  

Wskazuje się, o czym już wspomniano, że ukształtowanie funkcji samorządu 

zawodowego w sposób w jaki uczyniła to Konstytucja RP pociąga za sobą obowiązek 

przynależności do nich osób wykonujących zawody zaufania publicznego. W przeciwnym 

razie, jak trafnie zauważa E. Tkaczyk, cel funkcjonowania samorządu, jako korporacji osób 

wykonujących określone zawody, reprezentowanych przez wyłonionych w wewnętrznej 

procedurze przedstawicieli i poddanych wspólnym, egzekwowanym przez organy 

samorządowe zasadom wykonywania zawodu, nie mógłby zostać zrealizowany785.  

Problem obowiązkowej przynależności osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego do samorządu zawodowego wzbudzał w przeszłości wątpliwości w kontekście 

relacji do konstytucyjnych praw i wolności, a zwłaszcza przepisów gwarantujących wolność 

wyboru i wykonywania zawodu (art. 65 Konstytucji RP). W tej kwestii wypowiadał się 

TK786. Odnosząc się do charakteru relacji zachodzącej pomiędzy osobą wykonującą zawód 

zaufania publicznego a samorządem, TK w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07) 

stwierdził, że „przystąpienie przez daną osobę - po spełnieniu ustawowo określonych 

warunków - do określonej korporacji zawodowej (…) jest równoznaczne z wolicjonalnym 

poddaniem się przez nią »pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu«”787, a tym samym 

„stanowi dobrowolne poddanie się unormowaniom wewnątrzkorporacyjnym”788. W 

 
784 Zob. wyrok TK z dnia 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83. 
785 Zob. E. Tkaczyk, Obowiązkowa przynależność do samorządu zawodowego na przykładzie Polskiej Izby 

Rzeczników Patentowych, „Przegląd Sejmowy” 2011, nr 7-8, s. 154. 
786 Zob. wyroki TK z dnia: 18 lutego 2004 r., 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9; 18 listopada 2006 r., K 30/06, 

OTK-A 2006, nr 10, poz. 149; 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, 2006, nr 4, poz. 45; 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 

2001, nr 4, poz. 86; 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, nr 3, poz. 45.  
787 Zob. wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008, nr 3, poz. 45. 
788 Tamże. Z poglądem TK polemizował M. Zubik, który w glosie do cytowanego wyroku wskazał: „TK 

stwierdził, że art. 17 ust. 1 Konstytucji określa przymus przynależności do korporacji osób wykonujących 

zawód zaufania publicznego. Zabrakło jednak jakiegoś uzasadnienia tej tezy. Taką okoliczność należy przyjąć 

z tym większym żalem, że przy językowym brzmieniu tego przepisu konstytucji trudno byłoby odnaleźć 

jakiekolwiek odniesienie do obowiązku przynależności do korporacji zawodowych. Przepis ten mówi jedynie 

o możliwości ustanowienia takiego samorządu i powierzenia mu sprawowania pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu zaufania publicznego. Takie zadanie samorząd może wykonywać, na podstawie i w 

granicach art. 17 ust. 1 Konstytucji, zarówno w stosunku do własnych członków, jak i innych podmiotów, jeśli 

prawo pozwoliłoby im wykonywać ten zawód. Inaczej rzecz ujmując, konieczność sprawowania pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodu nie wymaga ograniczania wolności zrzeszania się. Domniemywanie zatem 

naruszenia istoty tej wolności, z ogólnej treści art. 17 ust. 1 Konstytucji, dla realizacji interesu publicznego, 

który uzasadnia stworzenie samorządu zawodowego, kłóci się z wolnościowymi koncepcjami statusu 
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orzecznictwie konstytucyjnym ugruntowało się przekonanie, że status zawodu, o którym 

mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, uzasadnia wprowadzenie pewnych ograniczeń w 

zakresie wolności wykonywania zawodu oraz wolności podejmowania i prowadzenia 

działalności gospodarczej w powiązaniu z wolnością wykonywania zawodu789. W 

konsekwencji brak członkostwa w samorządzie zawodowym lub pozbawianie takiego 

członkostwa prowadzi de facto do braku możliwości lub pozbawienia prawa wykonywania 

zawodu. 

Na koniec należy wskazać, iż obecnie do samorządów zawodów, o których mowa w 

art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, zalicza się790:  

1) samorządy prawnicze: adwokatów, radców prawnych791, notariuszy792, komorników 

sądowych793, kuratorów sądowych794;  

2) samorządy medyczne: lekarzy795, lekarzy weterynarii796, farmaceutów797, 

pielęgniarek i położnych798, diagnostów laboratoryjnych799, psychologów (ustawa 

powołująca do życia korporację psychologów nie została dotychczas wdrożona)800;  

3) inne samorządy zawodowe: – biegłych rewidentów801, doradców podatkowych802, 

rzeczników patentowych803, architektów i inżynierów budownictwa804. 

 

 

 

 

 
prawnego jednostki w demokratycznym państwie (wstęp do Konstytucji RP)” (M. Zubik, Glosa do wyroku TK 

z 23 kwietnia 2008 r. (sygn. akt SK 16/07), „Przegląd Sejmowy” 2008, nr 6, s. 241). 
789 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
790 Posługuję się klasyfikacją zaproponowaną przez R. Jastrzębskiego. Zob. R. Jastrzębski, Analiza 

prawnoustrojowa…, jw., s. 12. 
791 Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, Dz.U. Nr 19, poz. 145. 
792 Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz.U. Nr 22, poz. 91. 
793 Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 771. 
794 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, Dz.U. Nr 98, poz. 1071. 
795 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152. 
796 Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Dz.U. 

1991 Nr 8, poz. 27. 
797 Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, Dz.U. z 2021 r. poz. 97. 
798 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, Dz.U. Nr 174, poz. 1038. 
799 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Dz.U. Nr 100, poz. 1083. 
800 Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów, Dz.U. 

Nr 73, poz. 763.  
801 Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, 

Dz.U. z 2017 r. poz. 1089. 
802 Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, Dz.U. Nr 102, poz. 475. 
803 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r., o rzecznikach patentowych, Dz.U. Nr 49, poz. 509. 
804 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, 

Dz.U. 2001 Nr 5, poz. 42. 
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4.2. Pozycja ustrojowa i zadania adwokatury jako samorządu zawodowego 

 

Konstytucja RP nie odnosi się bezpośrednio do adwokatury. Jest to rozwiązanie 

charakterystyczne dla regulacji rangi konstytucyjnej współczesnych państw805. Nie oznacza 

to oczywiście, że jej działalność nie wiąże się z problematyką natury konstytucyjnej i tym 

samym, że nie jest możliwe poszukiwanie oparcia dla jej funkcjonowania w przepisach 

ustawy zasadniczej806. Przemawia za tym zwłaszcza okoliczność, iż z punktu widzenia 

polskich tradycji ustrojowych niezależna i samorządna adwokatura jest jedną z 

podstawowych instytucji systemu ochrony praw i wolności obywatelskich w Polsce. 

Współcześnie jej pozycję ustrojową, podstawowe funkcje i sposób zorganizowania 

wyznacza art. 17 ust. 1 Konstytucji RP807, zaś na poziomie ustawowym – Prawo o 

adwokaturze. 

Uznawanie adwokatury za samorząd zawodowy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

Konstytucji RP, nie jest współcześnie kwestionowane. Wskazać jednak należy, że w 

przeszłości kwestia pozycji ustrojowej korporacji adwokackiej budziła znaczne wątpliwości. 

Działo się tak pomimo tego, że w toku prac Komisji Konstytucyjnej ZN nad tekstem 

obowiązującej ustawy zasadniczej pojęcie „zawodu zaufania publicznego” łączono 

najczęściej z uważanymi za takie zawodami prawniczymi i medycznymi808. Wskazuje się 

wręcz, że prace nad prawną regulacją samorządów zawodowych na poziomie 

konstytucyjnym zostały zainspirowane przez przedstawicieli środowisk korporacji 

prawniczych, w tym adwokackiej809.  

Za szczególnie kontrowersyjny w kontekście ustrojowej pozycji adwokatury uznaje 

się wyrok SN z dnia 29 maja 2001 r. (I CKN 1217/98)810, w którym postawiona została teza, 

iż samorząd adwokacki nie jest samorządem reprezentującym osoby wykonujące zawód 

zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. W ocenie sądu 

orzekającego w tej sprawie status taki może nadawać samorządowi zawodowemu tylko 

ustawa, a Prawo o adwokaturze na ten temat milczy. Jednocześnie, jak argumentował SN, 

„nie można też takiego statusu wywodzić z treści ustawy, już choćby tylko dlatego, że 

 
805 Zob. W.J. Wołpiuk, Samorząd zawodu…, jw., s. 128-131. 
806 Zob. P. Sarnecki, Konstytucyjne aspekty…, jw., s. 14. 
807 Zob. Uchwała Programowa nr 1 KZA IX Krajowego Zjazdu Adwokatury, Warszawa 23-25 listopada 2007 

r. 
808 Zob. W.J. Wołpiuk, Samorząd zawodu…, jw., s. 131; Biuletyn Komisji Konstytucyjnej ZN, nr XXIX, s. 29-

44, 59-67; nr XXX, s. 12-17. 
809 Zob. K. Muszyński, P. Skuczyński, Rozwój i kryzys…, jw. s. 183. 
810 Wyrok SN z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, OSNC 2002, nr 1, poz. 13. 
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adwokat nie jest bezstronnym uczestnikiem wymiaru sprawiedliwości”811. W konsekwencji 

SN uznał, iż adwokatura jest samorządem, ale tym o którym mowa w art. 17 ust. 2 

Konstytucji812.  

W/w stanowisko SN zostało dość powszechnie skrytykowane w doktrynie813. W 

opozycji do niego istotne i trafne argumenty przedstawił P. Sarnecki, który podniósł, że 

ustalenie tego, czy pewne zawody mają charakter zawodów zaufania publicznego nie może 

być dokonywane poprzez analizę treści ustaw powołujących do życia ich samorządy 

zawodowe, z uwagi na fakt, że kształt instytucji konstytucyjnych nie może być określany na 

podstawie przepisów niższej rangi814. Ponadto Sarnecki trafnie wskazał, że adresatem normy 

art. 17 ust. 1 Konstytucji RP jest ustawodawca, który nie jest jednak uprawniony do oceny 

tego, które zawody są zawodami zaufania publicznego, ponieważ o tym już niejako „wie” 

ustrojodawca, a w konsekwencji znaczenie tego pojęcia należy ustalać z zastosowaniem 

reguł służących do wykładni ustawy zasadniczej. Co więcej, jak zauważył Sarnecki, 

regulacja konstytucyjna powstawała w sytuacji, w której funkcjonowały już zawody 

zaufania publicznego i stwarzała jedynie możliwość powołania dla nich lub przedłużenia 

funkcjonowania korporacji zawodowej, z uwagi na szczególne cechy tych zawodów i ich 

szczególną rolę społeczną. W konsekwencji, jak słusznie wywiódł ten autor, nawet gdyby 

ustawa Prawo o adwokaturze określała adwokaturę expressis verbis mianem zawodu 

zaufania publicznego, ale sama adwokatura nie miałaby cech zawodu zaufania publicznego, 

to taka ustawa byłaby sprzeczna z Konstytucją RP, a tym samym adwokatura nie byłaby 

zawodem zaufania publicznego w przyjętym w ustawie zasadniczej rozumieniu815.  

W późniejszym orzecznictwie SN odszedł od poglądu wyrażonego w wyroku z dnia 

29 maja 2001 r. (I CKN 1217/98). Choćby w postanowieniu z dnia 13 grudnia 2017 r. (SDI 

87/17) wskazał SN, iż nie podziela poglądu zgodnie, z którym dany zawód jest zawodem 

zaufania publicznego jedynie w przypadku, gdy stanowi o tym wyraźnie ustawa. Jak dodał, 

jest to zbyt formalne podejście, nieuwzględniające konieczności szerszej analizy cech 

danego zawodu, której wyniki mogą jednoznacznie przemawiać za uznaniem zawodu za 

 
811 Tamże. 
812 Tamże. 
813 Zob. H. Izdebski, Zawody prawnicze… , jw., s. 49. 
814 Zob. P. Sarnecki, Pojęcie zawodu zaufania publicznego (art. 17 ust. 1 Konstytucji) na przykładzie 

adwokatury, [w:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, 

Warszawa 2000, s. 154. Por. M. Granat, Uwagi o statusie samorządów zawodowych – reprezentantów osób 

wykonujących zawody zaufania publicznego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2004, t. 12, s. 100. 
815 Zob. P. Sarnecki, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r., „Palestra” 2002, nr 5-6, s. 186-

187. 
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zawód zaufania publicznego nawet816. Z kolei w wyroku z dnia 5 listopada 2015 r. (III ZS 

8/15) SN stanął na stanowisku, że zawód adwokata „niewątpliwie” należy do grupy 

zawodów zaufania publicznego, o których mowa w przepisie art. 17 ust. 1 Konstytucji RP817.  

Pozycja ustrojowa adwokatury jako samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 

17 ust. 1 Konstytucji RP, nie budziła wątpliwości w orzecznictwie konstytucyjnym. TK 

wielokrotnie w sposób bardziej lub mniej bezpośredni potwierdzał, że zawód adwokata jest 

zawodem zaufania publicznego w rozumieniu tego przepisu. Tak choćby, w wyroku z dnia 

7 maja 2002 r. (SK 20/00) sąd konstytucyjny orzekł, że „zawód adwokata jest zawodem 

zaufania publicznego i ustawodawca ma prawo uzależniać prawo wykonywania tego 

zawodu od spełnienia przez zainteresowanego określonych warunków dotyczących np. jego 

kwalifikacji zawodowych i moralnych”818. Przykładem w tym zakresie może być również 

wyrok z dnia 26 listopada 2003 r. (SK 22/02), w którym TK wskazał, że „zarówno zawód 

radcy prawnego, jak i adwokata są niewątpliwie zawodami zaufania publicznego, o których 

mowa w art. 17 Konstytucji”819. Na takim stanowisku stanął TK także w wyroku z dnia 3 

grudnia 2003 r. (K 5/02), w którym orzekł, że „komornicy uznani zostali za zawód zaufania 

publicznego i tworzą obecnie samorząd zawodowy analogicznie jak adwokaci, radcy prawni 

i notariusze”820. Również w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. (K 4/08) sąd ten zawarł tezę, 

że „zawód adwokata należy do grupy tzw. zawodów zaufania publicznego, o których mowa 

w art. 17 ust. 1 Konstytucji”821.  

Stanowisko doktryny jest zgodne z orzecznictwem TK w omawianej materii. Na jego 

poparcie przywołuje się w niej rozmaite argumenty. Przykładowo według B. Banaszaka o 

statusie adwokatury jako zawodu zaufania publicznego świadczą: 

1) powołanie samorządu adwokackiego w drodze odrębnej ustawy, która uregulowała 

zadania organów samorządu zawodowego obejmujące zadania o charakterze 

wewnętrznym (m.in. dotyczące organizacji samorządu adwokackiego), jak i 

zewnętrznym (m.in. reprezentowanie członków samorządu adwokackiego, 

opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących interesów adwokatury, 

prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej); 

 
816 Zob. postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2017 r., SDI 87/17, LEX nr 2435676. 
817 Zob. wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r., III ZS 8/15, LEX nr 1968449. 
818 Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002 nr 3, poz. 29.  
819 Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003 nr 9, poz. 97. 
820 Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2003 r., K 5/02, OTK-A 2003 nr 9. 
821 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2009 r., K 4/08, OTK-A 2009 nr 11, poz. 162. 



193 

 

2) obligatoryjność przynależności adwokatów do samorządu adwokackiego, która 

powstaje z chwilą nabycia prawa wykonywania zawodu, a nie z chwilą rozpoczęcia 

jego wykonywania; oznacza to, że adwokaci stają się osobami wykonującymi zawód 

zaufania publicznego na skutek obligatoryjnej przynależności do samorządu 

adwokackiego, niemożliwości wykonywania zawodu poza przynależnością 

korporacyjną i sprawowaniem przez korporację samorządową pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu; 

3) ustawowe określenie warunków, jakie musi spełniać osoba zainteresowana 

wykonywaniem zawodu adwokata, w postaci przepisów, które powinny w 

dostatecznie precyzyjny i nieelastyczny sposób określać zasady uzyskania 

uprawnień zawodowych822. 

Również C. Jaworski odwołuje się w w/w zakresie przede wszystkim do ustawy 

Prawo o adwokaturze, odnajdując w niej następujące cechy zawodów, o których mowa w 

art. 17 ust. 1 Konstytucji RP:  

1) wyposażenie samorządu adwokackiego we władztwo publicznoprawne, z czym 

wiąże się prawo do podejmowania przez jego organy niezależnych od władzy 

państwowej decyzji, z zapewnieniem Ministrowi Sprawiedliwości prawa do ich 

kontrolowania i zaskarżania do niezawisłego sądu w przypadku ich niezgodności z 

prawem;  

2) zagwarantowanie samorządowi adwokackiemu wpływu na dostęp do wykonywania 

zawodu (z zachowaniem otwartości i dostępności do zawodu adwokata oraz aplikacji 

adwokackiej);  

3) organizowanie przez samorząd adwokacki doskonalenia zawodowego adwokatów i 

szkolenia aplikantów adwokackich oraz odpowiedzialność za ich poziom;  

4) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz czuwanie nad ich 

przestrzeganiem; 

5) korporacyjne sądownictwo dyscyplinarne;  

6) ochrona tajemnicy zawodowej;  

7) niezależność adwokata przy wykonywaniu czynności zawodowych;  

8) udział aplikantów adwokackich w pracach samorządu zawodowego823. 

 
822 Zob. B. Banaszak, Pozycja adwokatury w świetle prac Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, 

[w:] Adwokatura w systemie organów ochrony prawnej. Tom III, red. J. Giezek, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2010, s. 116-117. 
823 Zob. C. Jaworski, Zaproszenie do dyskusji, „Palestra” 2010, nr 9-10, s. 122-123. 
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Powyższe pozwala na wykształcenie przekonania, że ustawowy wyraz pozycji 

adwokatury jako zawodu zaufania publicznego w konstytucyjnym rozumieniu stanowi 

przede wszystkim władztwo publiczne, w które korporacja adwokacka została wyposażona 

z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 i 2 u.p.o.a., które określają cele i 

zadania adwokatury oraz zasady, na których jest ona zorganizowana, a także w zw. z art. 3 

u.p.o.a., który określa zadania adwokatury jako samorządu zawodowego. Wymienione we 

wskazanych tu przepisach ustawy Prawo o adwokaturze zadania publiczne sprzyjają 

osiąganiu celów samorządu zawodowego określonych w Konstytucji RP824.  

Zgodnie z art. 1 ust. 1 u.p.o.a. adwokatura powołana jest do: 

1) udzielania pomocy prawnej;  

2) współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i 

stosowaniu prawa. 

Rozwinięcie w/w zadań adwokatury następuje w art. 5 ustawy Prawo o adwokaturze, 

który – jak już wspomniano – określa rotę ślubowania adwokackiego, wyrażającą w swojej 

treści swoistą misję wykonywania zawodu825. 

Jak można zauważyć najważniejsze zadania adwokatury zostały określone w sposób 

dość ogólny, co, jak podniósł P. Sarnecki, może wynikać nie tylko z jej historycznej pozycji, 

jako najstarszej, początkowo jedynej instytucji ochrony prawnej w Polsce (przez co 

początkowo nie było potrzeby szczegółowego odróżniania jej zadań od zadań innych tego 

rodzaju służb), ale także, jak stwierdził ten autor, „pewnej podstawowości w jej powołaniu 

do pomocy prawnej”826. Wynika z niej, jak wywodzi Sarnecki, generalny obowiązek 

udzielenia przez adwokata pomocy prawnej osobie, która się po nią zgłasza. Z tego względu 

– jak dodaje – ustawowe dookreślenie zadań adwokatury stanowi art. 28 u.p.o.a., który 

zezwala na odmowę udzielenia przez adwokata pomocy prawnej jedynie z ważnych 

(szczególnie uzasadnionych) powodów827. 

Realizacja podstawowego zadania adwokatury, jakim jest udzielanie pomocy 

prawnej, odbywa się przede wszystkim w ramach określonych ustawowo czynności 

zawodowych świadczenia pomocy prawnej. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.p.o.a. świadczenie 

pomocy prawnej przez adwokatów polega w szczególności na: 

1) udzielaniu porad prawnych;  

 
824 Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 2015 r., IV SAB/Wr 152/15. 
825 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX. 
826 P. Sarnecki, Konstytucyjne aspekty…, jw., s. 17. 
827 Tamże. 
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2) sporządzaniu opinii prawnych;  

3) opracowywaniu projektów aktów prawnych;  

4) występowaniu przed sądami i urzędami.  

W/w przepis nie pozostawia wątpliwości co do zakresu podstawowych zadań osób 

wykonujących zawód adwokata. Biorąc jednak pod uwagę posłużenie się przez 

ustawodawcę w art. 4 ust. 1 u.p.o.a. zwrotem „w szczególności”, wskazać należy, że 

wymieniony w nim katalog czynności zawodowych nie ma charakteru zamkniętego. W 

konsekwencji adwokaci uprawnieni są do podejmowania również innych czynności, przede 

wszystkim w obszarach związanych z szeroko rozumianym udzielaniem pomocy prawnej. 

W praktyce zawodowej zaliczyć do nich można np. wykonywanie zadań mediatora, arbitra 

czy negocjatora, członka organów spółek prawa handlowego, a także, wobec 

znowelizowania w 2019 r. KEA w tym zakresie828, innych, które – w świetle zasad etyki 

adwokackiej i godności zawodu – nie kolidują z wykonywaniem zawodu adwokata oraz nie 

naruszają dobrego imienia adwokatury. 

Odbiorcami pomocy prawnej świadczonej przez adwokata mogą być osoby fizyczne, 

podmioty gospodarcze oraz jednostki organizacyjne takie jak: organy państwowe lub 

samorządowe, osoby prawne, różnego rodzaju organizacje (np. pozarządowe, polityczne) 

oraz inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej (art. 4 ust. 2 i 3 u.p.o.a.).  

Wskazuje się, że wyraźnym potwierdzeniem statusu adwokata jako wykonawcy 

zawodu zaufania publicznego jest prawo do sporządzania poświadczeń odpisów 

dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, co upodabnia tę czynność adwokacką do 

czynności notarialnej829. Poświadczenie dokumentu przez adwokata występującego w 

sprawie nadaje mu charakter dokumentu urzędowego. Uprawnienie to występuje w 

postępowaniu cywilnym (art. 129 § 3 k.p.c.), administracyjnym (art. 76a § 2 k.p.a.), 

sądowoadministracyjnym (art. 48 § 3 p.p.s.a.) oraz podatkowym (art. 194a § 2 o.p.), w 

którym adwokat bierze udział jako pełnomocnik strony. 

Uchwalone w 1982 r. Prawo o adwokaturze, obok podstawowego celu adwokatury 

polegającego na udzielaniu pomocy prawnej, powierzyło tej grupie zawodowej szczególne 

i wyjątkowe zadanie w postaci współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich 

oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Zawierzenie tego rodzaju misji adwokaturze 

 
828 Zob. P. Kardas, J. Giezek, O etycznych i deontologicznych podstawach obowiązującego adwokatów zakazu 

łączenia zajęć – uwagi na marginesie uchwały NRA z 21.09.2019 r. zmieniającej § 9 Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu, „Palestra” 2019, nr 10, s. 22-35. 
829 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX; J. Stępień, Dyskusja, jw., s. 91. 
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stanowi wyraźne potwierdzenie szczególnych wartości na których straży stoją osoby 

wykonujące ten zawód oraz zaufania do jego przedstawicieli830. W konsekwencji wskazanej 

tu regulacji adwokatura, jako jedyne prawnicze środowisko zawodowe, została 

upoważniona i zobowiązana do podejmowania działań lub współdziałania z innymi 

podmiotami na rzecz praw i wolności obywatelskich za pomocą wszelkich dopuszczalnych 

prawnie środków831. Organem, któremu ustrojodawca w sposób wyraźny zawierzył podobne 

zadania jest RPO, którego rolą jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela 

określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 Konstytucji 

RP). 

Współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i 

stosowaniu prawa stanowi zadanie adwokatury, które należy rozpatrywać zarówno z punktu 

widzenia wykonywania czynności zawodowych przez poszczególnych adwokatów (o 

których mowa przede wszystkim w art. 4 u.p.o.a.), jak i działalności samorządu 

zawodowego, zobowiązanego ustawowo do tworzenia warunków do wykonywania 

ustawowych zadań adwokatury (art. 3 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 1 ust. 1 u.p.o.a.). W 

konsekwencji, jest ono realizowane zarówno na poziomie czynności związanych z 

udzielaniem pomocy prawnej przez poszczególnych adwokatów (spośród których na 

szczególną uwagę zasługuje udzielanie tzw. pomocy prawnej pro bono), których doniosłość 

często staje się dostrzegalna dopiero z perspektywy historycznej (o czym świadczy 

współczesne uznanie dla zaangażowania adwokatury i poszczególnych adwokatów w 

obrony w procesach politycznych w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej832), jak i na 

poziomie działalności publicznej adwokatury. Działalność samorządu zawodowego 

adwokatury w tym ostatnim obszarze polega w szczególności na: 

1) pobudzaniu refleksji prawnej w społeczeństwie; 

2) podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa; 

3) stwarzaniu możliwości debaty nad prawem; 

 
830 W uzasadnieniu do projektu u.p.o.a. z 1982 r. wskazano, że „niezbędna społecznie więź teorii z praktyką 

nakazuje uwzględniać doświadczenia adwokatury jako niepaństwowego, społecznego organu ochrony prawnej 

w procesie tworzenia prawa, tak samo jak i w kształtowaniu jego wykładni. Sztuczne rozdzielenie dziedzin 

tworzenia prawa, jego wykładni i praktycznej realizacji — powodowało niedostateczne wykorzystanie 

obserwacji nad rzeczywistym funkcjonowaniem prawa, w celu doskonalenia systemu prawnego”. Za: S.M., 

Prasa o adwokaturze, „Palestra” 1982, nr 8, s. 97. 
831 Zob. K. Łojewski, Adwokatura a ochrona praw i wolności obywatelskich, „Palestra” 1988, nr 11-12, s. 8-

10. 
832 Działalność adwokatury na tym polu była przedmiotem seminarium „Obrony w sprawach politycznych a 

droga do wolności” zorganizowanego przez NRA oraz WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, które odbyło się 

w dniu 3 czerwca 2014 r. w Warszawie. Zob. http://www.adwokatura.pl/konferencje-i-szkolenia/obroncy-

spraw-politycznych-prl-opowiadali-o-glosnych-procesach/ (dostęp: 02.02.2020). 
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4) aktywności uchwałodawczej organów adwokatury, zwłaszcza w obszarach 

dotyczących zasad wykonywania zawodu, interesu publicznego, wymiaru 

sprawiedliwości, praw i wolności człowieka i obywatela, zasad ustrojowych 

demokratycznego państwa prawnego; 

5) identyfikowaniu problemów w obszarze wymiaru sprawiedliwości, praw i wolności 

człowieka i obywatela, zasad ustrojowych demokratycznego państwa prawnego; 

6) reagowaniu na zagrożenia i naruszenia konstytucyjnie chronionych wartości 

demokratycznego państwa prawnego oraz praw i wolności człowieka i obywatela; 

7) udziale w procesie legislacyjnym poprzez inicjowanie, konsultowanie oraz 

opiniowanie projektów aktów prawnych; 

8) wpływaniu na stosowanie prawa i ujednolicanie jego wykładni833.  

Istotną rolę w obszarze działalności na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich 

odgrywa powołana w 1991 r. Komisja Praw Człowieka przy NRA, która skupia adwokatów 

zaangażowanych w kwestie ochrony praw człowieka. Komisja realizuje swoje zadania m.in. 

poprzez: udział w procesie stanowienia prawa, w tym opracowywaniu opinii legislacyjnych 

w toku prac parlamentarnych; wypowiadanie się w bieżących kwestiach dotyczących 

ochrony praw człowieka; opracowywanie raportów i sprawozdań tematycznych; 

występowanie w charakterze amicus curiae przed TK w istotnych sprawach dotyczących 

praw i wolności obywatelskich (w ostatnich latach komisja zabierała głos m.in. w sprawach 

dotyczących: dostępu do obrońcy; kontroli operacyjnej i retencji danych; praktyki 

stosowania zatrzymania i tymczasowego aresztowania; postępowania wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób); bieżący monitoring i opracowywanie raportów wykonywania przez 

państwo polskie wyroków ETPC; aktywne działania na rzecz promocji i ochrony praw 

człowieka i wolności obywatelskich oraz orzecznictwa konwencyjnego834.  

Na osobne omówienie zasługuje udział adwokatury w procesie legislacyjnym. Przez 

wiele lat wiodącą rolę w zakresie działalności samorządu adwokackiego w obszarze 

stanowienia prawa odgrywała Komisja Legislacyjna przy NRA. Uchwałą Nr 34/2021 

 
833 Zob. M. Gutowski, P. Kardas, Adwokatura jest strażnikiem…, jw., s. 7-14; A. Malicki, Publiczna funkcja 

adwokatury realizowana w jej wybranych uchwałach, „Palestra” 2013, nr 11-12, s. 33.  
834 Zob. http://www.adwokatura.pl/prawa-czlowieka/komisja-praw-czlowieka-przy-naczelnej-radzie-

adwokackiej/ (dostęp: 07.04.2020). Bieżące działania Komisji Praw Człowieka przy NRA przedstawione są 

na stronie: http://www.adwokatura.pl/prawa-czlowieka/biezaca-dzialalnosc-komisji-praw-czlowieka/ (dostęp: 

07.04.2020 r.). O działalności Komisji Praw Człowieka NRA patrz również: M. Nowicki, Komisja Praw 

Człowieka NRA – autorskie kalendarium tego, co było najważniejsze w pionierskim dziesięcioleciu (1990–

2000), „Palestra” 2014, nr 9, s. 36-41. 
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Prezydium NRA z dnia 29 kwietnia 2021 r. adwokatura powołała do życia Instytut Legislacji 

i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, będący wewnętrzną jednostką 

organizacyjną działającą na prawach komisji, której celami statutowymi są:  

1) aktywny udział środowiska adwokackiego w procesach prawodawczych;  

2) tworzenie i przedkładanie projektów aktów prawnych, opinii oraz propozycji zmian 

w obowiązujących aktach prawnych;  

3) podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, mających na celu regulację i ochronę 

prawną interesów obywateli, przedsiębiorców, adwokatów, wymiaru 

sprawiedliwości, środowisk prawniczych oraz wszystkich grup społecznych, których 

sytuacja prawna wskazuje na konieczność zmian lub regulacji legislacyjnej835. 

Realizacja w/w celów odbywa się poprzez: 

1) formułowanie i przedkładanie organom prawotwórczym projektów aktów prawnych 

i ich zmian; 

2) aktywny kontakt z organami ustawodawczymi, w tym udział w pracach 

parlamentarnych i pracach organów administracji rządowej; 

3) aktywny kontakt z organami wymiaru sprawiedliwości; 

4) aktywny kontakt ze środowiskiem adwokackim;  

5) analizowanie i opiniowanie aktów prawnych procedowanych przez organy 

legislacyjne, zgłaszanie uwag i proponowanie rozwiązań alternatywnych; 

6) organizowanie konferencji dotyczących istotnych zagadnień legislacyjnych;  

7) zapewnienie adwokatom oraz organom adwokatury dostępu do informacji o planach 

legislacyjnych władz i o uchwalanych aktach prawnych, w tym prowadzenie 

monitoringu tych zagadnień; 

8) prowadzenie szkoleń dotyczących prawidłowego procesu legislacyjnego, logiki 

legislacji i konstruowania aktów prawnych;  

9) organizowanie szkoleń dotyczących nowo wprowadzanych regulacji prawnych, ich 

zastosowania w praktyce i skutków ich obowiązywania dla obywateli, 

przedsiębiorców i wymiaru sprawiedliwości836. 

W kontekście wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 1 u.p.o.a. 

wspomnieć należy również o realizowanych przez adwokaturę działaniach edukacyjnych, 

 
835 § 1 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Załącznik do 

Uchwały nr 34/2021 Prezydium NRA z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 
836 § 2 Statutu Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Załącznik do 

Uchwały nr 34/2021 Prezydium NRA z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 
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których podstawowym celem jest podnoszenie szeroko rozumianej świadomości prawnej 

społeczeństwa. Są one realizowane centralnie (przez NRA i powołane przez nią komisje) 

oraz przez wszystkie izby adwokackie, często przy współpracy z instytucjami publicznymi 

oraz organizacjami pozarządowymi. Służą one edukacji prawnej wszystkich grup 

społecznych (dzieci, młodzieży, osób aktywnych zawodowo oraz seniorów). Istotną rolę 

koordynacyjną i inicjującą sprawuje w tym zakresie działająca przy NRA Komisja Edukacji 

Prawnej837.  

W w/w zakresie należy również wskazać na działalność powołanego przez NRA już 

w 1973 r. Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. Stawia on sobie za 

cel prowadzenie badań nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz historią adwokatury, a 

także popularyzację wiedzy z tym związanej. Jednym z istotnych zadań tej instytucji jest 

prowadzenie działalności wydawniczej, przede wszystkim w zakresie popularyzacji dziejów 

adwokatury, rozwoju kultury prawnej oraz tworzenia i stosowania prawa, a także 

organizowanie konferencji naukowych. Nadaje to jego działalności nie tylko wymiar 

wewnętrzny, ale również publiczny838. 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 u.p.o.a. adwokatura zorganizowana jest na zasadach 

samorządu zawodowego. Regulacja nie pozostawia wątpliwości co do zasad organizacji 

adwokatury, której tradycje samorządności zawodowej w wolnej Polsce sięgają, o czym była 

już mowa, statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r.839. 

Zadania adwokatury jako korporacji zostały określone w art. 3 u.p.o.a.. Należą do 

nich:  

1) tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury;  

2) reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw;  

3) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu 

adwokata;  

4) doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich;  

5) ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie; 

6) współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej;  

 
837 Szerzej na temat działań edukacyjnych podejmowanych przez adwokaturę: A. Piechnik (red.), Komisja 

Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wydawnictwo Arche, Sopot 2019. 
838 Zob. Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. 
839 Jak zauważa E. Mazur samorządność adwokatury była realizowana w każdych warunkach ustrojowych, w 

jakich funkcjonowała adwokatura po 1918 r., w tym nawet w okolicznościach, gdy przepisy ustawy regulującej 

adwokaturę milczały na temat formy jej organizacji. Zob. E. Mazur, Art. 1, [w:] Przepisy o adwokaturze. 

Komentarz, red. S. Garlicki, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1969, s. 5. 
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7) sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim. 

Pomimo, iż Konstytucja RP z 1997 r. została uchwalona kilkanaście lat później niż 

Prawo o adwokaturze to wskazuje się, że ustawowa regulacja zadań adwokatury wpisuje się 

w konstytucyjny wzorzec nakładający na samorząd zawodowy obowiązek wypełniania 

wskazanych wyżej konstytucyjnych funkcji – tj. reprezentowanie osób wykonujących 

zawód zaufania publicznego oraz sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony840. Ich realizacja odbywa się 

tak na szczeblu centralnym, jak i izbowym samorządu adwokackiego.  

Pierwsza z konstytucyjnych funkcji – reprezentowanie osób wykonujących zawód 

zaufania publicznego – będąca zadaniem samorządu adwokackiego, o którym mowa w art. 

3 ust. 1 pkt. 2 u.p.o.a. („reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw”) – realizowana jest 

przede wszystkim w sposób instytucjonalny, tj. poprzez działalność uprawnionych organów 

adwokatury oraz organów izb adwokackich.  

Organami adwokatury są: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka, 

Wyższy Sąd Dyscyplinarny, Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz Wyższa Komisja 

Rewizyjna (art. 9 ust. 1 u.p.o.a.). Szczególną rolę w zakresie realizacji pierwszej z w/w 

funkcji konstytucyjnych samorządu zawodowego należy przypisać działalności dwóch 

pierwszych z wymienionych tu organów, tj. KZA i NRA.  

KZA jest najwyższym organem adwokatury841, a zarazem uważany jest za 

najważniejsze wydarzenie wewnętrzne w działalności korporacji adwokackiej. Odbywa się 

on co do zasady raz na cztery lata, gromadząc delegatów izb adwokackich, członków NRA 

oraz dziekanów izb adwokackich. Ustawowe zadania tego organu (których katalog nie jest 

zamknięty, biorąc pod uwagę posłużenie się przez ustawodawcę w art. 56 u.p.o.a. zwrotem 

„w szczególności”) obejmują – poza wyborem osób sprawujących najważniejsze funkcje 

samorządowe (prezesa NRA, prezesa WSD, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury, 

przewodniczącego WKR), członków pozostałych organów adwokatury (NRA, WSD, 

WKR), rozpatrywaniem i zatwierdzaniem sprawozdań z działalności organów (w tym 

udzielania absolutorium NRA) oraz podejmowaniem decyzji dotyczących spraw 

majątkowych – istotną kompetencję, jaką jest wytyczanie kierunków działania samorządu 

adwokackiego. Realizacja tego zadania sprowadza się z jednej strony do określania 

najważniejszych celów adwokatury oraz zadań wewnętrznych i zewnętrznych, jakie stawia 

przed sobą samorząd zawodowy, z drugiej do prezentowania stanowiska adwokatury 

 
840 Zob. J. Trela, Art. 3, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 21. 
841 Zob. J. Trela, Art. 56, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 105. 
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zarówno w obszarach dotyczących funkcjonowania korporacji, jak i w sprawach 

fundamentalnych z punktu widzenia interesu publicznego. W podejmowanych w ostatnich 

latach przez KZA uchwałach, jednymi z najważniejszych kwestii, na które zwracał uwagę 

ten organ były m.in. zagadnienia związane z: 

1) prawami i wolnościami człowieka i obywatela842; 

2) ochroną praworządności i ładu konstytucyjnego843;  

3) problemami i reformami w obszarze wymiaru sprawiedliwości844; 

4) ochroną istotnych wartości związanych z wykonywaniem zawodu adwokata845. 

Zadanie w postaci reprezentowania adwokatury powierzone zostało w sposób 

bardziej wyraźny NRA (art. 58 pkt. 1 u.p.o.a.). Ze względów organizacyjnych bieżące 

czynności w tym zakresie sprawuje będące jej organem wykonawczym Prezydium NRA 

(art. 58 pkt 1 w zw. z art. 59 ust. 3 u.p.o.a.) z prezesem NRA na czele. Na uwagę z punktu 

widzenia reprezentowania adwokatury zasługuje aktywność uchwałodawcza NRA, której 

tematyka obejmuje najważniejsze sprawy i problemy dotyczące adwokatury oraz istotne 

sprawy publiczne, w tym m.in. ochrony praw i wolności obywatelskich oraz kształtowania i 

stosowania prawa. Ponadto NRA składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej coroczne 

sprawozdanie z działalności adwokatury oraz przedstawia informacje problemowe 

dotyczące spraw wymiaru sprawiedliwości i adwokatury (art. 13 u.p.o.a.)846.  

W praktyce funkcjonowania korporacji adwokackiej istotną rolę należy przypisać 

aktywności prezesa NRA, który samodzielnie lub wspólnie z innymi członkami Prezydium 

 
842 Zob. m.in.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury - w obronie demokracji, praw 

obywatela i samorządności z dnia 6 marca 2010 r.; Uchwała X Krajowego Zjazdu Adwokatury „W obronie 

praw człowieka” z dnia 20 listopada 2010 r.; Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 

2013 r.; Uchwała nr 18/2016 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 
843 Zob. m.in.: Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.; Uchwała Nr 17 

Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ochrony praworządności. 
844 Zob. m.in.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury - w obronie demokracji, praw 

obywatela i samorządności z dnia 6 marca 2010 r.; Uchwała Nr 18 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 

września 2021 r. w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu adwokata; Uchwała 

Krajowego Zjazdu Adwokatury nr 22 z dnia 17 września 2021 r. w sprawie reformy systemu pomocy prawnej 

z urzędu. 
845 Zob. m.in.: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury - w obronie demokracji, praw 

obywatela i samorządności z dnia 6 marca 2010 r.; Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 

listopada 2010 r.; Uchwała Nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r.; Uchwała Nr 18 

Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości i 

ochrony zawodu adwokata; Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury nr 20 z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie ochrony zawodu adwokata.  
846 Zob. § 6 ust. 2 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalonego przez 

Krajowy Zjazd Adwokatury – załącznik do uchwały Nr 11 z dnia 20 listopada 2010 r. ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą Nr 11 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 25 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr 

13 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r., t.j. Obwieszczenie Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu działania 

organów adwokatury i organów izb adwokackich. 
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NRA oraz przewodniczącymi działających przy NRA komisji, reprezentuje adwokaturę 

wobec organów władzy publicznej oraz opinii publicznej. Nie będzie przesadą stwierdzenie, 

że od autorytetu i zaangażowania prezesa NRA oraz jego najbliższych współpracowników 

w dużym stopniu zależą relacje samorządu adwokackiego z organami władzy publicznej, 

innymi samorządami zawodowymi oraz uwaga opinii publicznej w sprawach podnoszonych 

przez adwokaturę.  

Adwokaturę reprezentują również lokalnie uprawnione organy izb adwokackich. 

Obecnie, na mocy uchwały NRA z dnia 14 czerwca 1975 r. w sprawie dostosowania 

struktury samorządowej adwokatury do nowego podziału administracyjnego kraju, 

funkcjonują 24 izby adwokackie847. Ich organami są: zgromadzenie izby (składające się z 

adwokatów wykonujących zawód oraz delegatów pozostałych adwokatów), ORA, sąd 

dyscyplinarny, rzecznik dyscyplinarny oraz komisja rewizyjna (art. 39 u.p.o.a.). Na uwagę 

w omawianym zakresie zasługuje działalność dwóch pierwszych z wymienionych. 

Przejawem aktywności pierwszego z w/w organów w zakresie reprezentowania osób 

wykonujących zawód adwokata są podejmowane przez zgromadzenia izb uchwały i 

stanowiska (art. 40 pkt. 7 u.p.o.a. do zakresu działania zgromadzenia izby zaliczył 

uprawnienie do podejmowania innych, poza wymienionymi w pkt. 1-6 tego przepisu, 

uchwał) zawierające postulaty pod adresem organów adwokatury czy stanowiska 

wyrażające poglądy adwokatów danej izby w istotnych sprawach życia publicznego.  

W zakresie podejmowania inicjatyw obejmujących prezentowanie stanowiska danej 

izby, ważną rolę odgrywa ORA, która korzysta w tym zakresie z ogólnej kompetencji do 

rozpatrywania wszystkich spraw adwokatury, które nie zostały zastrzeżone organom 

adwokatury oraz innym organom izb adwokackich, organom zespołów adwokackich lub 

organom państwowym (art. 44 ust. 1 u.p.o.a.). Jest ona reprezentowana przez dziekana (art. 

48 ust. 1 u.p.o.a.). W praktyce to dziekani ORA najczęściej prezentują zdanie adwokatów z 

danej izby opinii publicznej. Ponadto samodzielnie lub wspólnie z innymi członkami 

prezydium ORA oraz przewodniczącymi powołanych na terenie izby komisji reprezentują 

adwokaturę w kontaktach z organami władzy publicznej oraz wobec społeczeństwa. 

 
847 Są to: Izba Adwokacka w Białymstoku, Izba Adwokacka w Bielsku-Białej, Izba Adwokacka w Bydgoszczy, 

Izba Adwokacka w Częstochowie, Izba Adwokacka w Gdańsku, Izba Adwokacka w Katowicach, Izba 

Adwokacka w Kielcach, Izba Adwokacka w Koszalinie, Izba Adwokacka w Krakowie, Izba Adwokacka w 

Lublinie, Izba Adwokacka w Łodzi, Izba Adwokacka w Olsztynie, Izba Adwokacka w Opolu, Izba Adwokacka 

w Płocku, Izba Adwokacka w Poznaniu, Izba Adwokacka w Radomiu, Izba Adwokacka w Rzeszowie, Izba 

Adwokacka w Siedlcach, Izba Adwokacka w Szczecinie, Izba Adwokacka w Toruniu, Izba Adwokacka w 

Wałbrzychu, Izba Adwokacka w Warszawie, Izba Adwokacka we Wrocławiu, Izba Adwokacka w Zielonej 

Górze. 
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Reprezentowanie adwokatury przyjmuje również postać niesformalizowaną, która 

polega na prezentowaniu przez adwokatów stanowiska adwokatury podczas różnego rodzaju 

dyskusji publicznych, paneli, konferencji, spotkań czy zjazdów, a także w środkach 

masowego przekazu848. W ostatnich latach dużą aktywność na tym polu wykazuje powołane 

w 2019 r. Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”849. Współcześnie coraz większą 

rolę przypisuje się aktywności adwokatów w Internecie. Opinia publiczna czerpie 

informacje na temat działalności i prezentowanych przez adwokaturę i poszczególnych 

adwokatów poglądów z serwisów społecznościowych, gdzie dużą popularnością cieszą się 

adwokackie strony opiniotwórcze (np. „Pokój Adwokacki”850) czy grupy dyskusyjne (np. 

„Adwokatura Polska”851, „Polska Palestra”852). Wielu adwokatów, tradycyjnie, prowadzi 

również działalność publicystyczną. Wskazać również należy na obecność adwokatów na 

różnych szczeblach władzy publicznej, zwłaszcza w Sejmie i Senacie, Trybunale Stanu853, 

a także w organach samorządu terytorialnego854. Od oceny ich pracy w tych organach zależy 

również pośrednio zaufanie do adwokatury.  

Przechodząc do omówienia drugiej z konstytucyjnych funkcji samorządu 

zawodowego (sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu) w kontekście 

działalności adwokatury, wskazać należy, że jest ona realizowana przede wszystkim poprzez 

wykonywanie zadań samorządu adwokackiego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1, 3-6 

ustawy Prawo o adwokaturze. 

Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury wymienionym na pierwszym 

miejscu w art. 3 ust. 1 u.p.o.a. jest tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań 

adwokatury. Regulacja odwołuje się do zadań adwokatury określonych w art. 1 ust. 1 

u.p.o.a., zgodnie z którym, jak już wskazano, powołaniem adwokatury jest udzielanie 

pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w 

kształtowaniu i stosowaniu prawa855. Samorząd spełnia to zadanie za pomocą różnych 

środków, realizując działania wymagane dla urzeczywistniania ustawowych celów 

adwokatury.  

 
848 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX. 
849 http://www.defensoriuris.pl/ (dostęp: 21.08.2021). 
850 https://www.facebook.com/PokojAdwokacki/ (dostęp: 05.04.2020). 
851 https://www.facebook.com/groups/adwokatura.polska/ (dostęp: 05.04.2020). 
852 https://www.facebook.com/groups/Polska.Palestra/ (dostęp: 05.04.2020). 
853 Sprawozdania Organów Adwokatury za okres 2016-2020, Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa 2021, s. 

25-26. 
854 https://www.adwokatura.pl/ogolnoprawne/adwokaci-w-samorzadach-terytorialnych/ (dostęp: 05.04.2020). 
855 Zob. J. Trela, Art. 3, jw., s. 22. 
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Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu 

adwokata, będące zadaniem samorządu adwokackiego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 3 

u.p.o.a., polega przede wszystkim na kontroli prawidłowości wykonywania zawodu przez 

adwokatów dokonywanej przez organy samorządu zawodowego. Adwokaci wykonujący 

zawód w ramach zespołów adwokackich podlegają dodatkowo ocenie ich pracy zawodowej 

ze strony zebrania zespołu (art. 31 ust. 1 pkt. 1 u.p.o.a.). Ponadto samorząd adwokacki 

spełnia zadania w omawianym zakresie poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, 

instruktażowej i wyjaśniającej oraz poprzez orzecznictwo dyscyplinarne.  

Szczególną uwagę należy zwrócić na to, w jaki sposób samorząd adwokacki 

sprawuje kontrolę nad wykonywaniem przez adwokatów przepisów ustawy Prawo o 

adwokaturze oraz innych przepisów, w tym korporacyjnych, a także przestrzegania zasad 

etyki adwokackiej. Dokonuje się to m.in. za sprawą wizytacji, które są realizowane przez: 

1) Centralny Zespół Wizytatorów, którego członków powołuje Prezydium NRA (art. 

62 u.p.o.a.; § 1 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów856); 

2) zespół wizytatorów, którego członków powołuje ORA spośród adwokatów danej 

izby, o stażu zawodowym nie krótszym niż 5 lat (art. 43 u.p.o.a.; § 1 Regulaminu w 

sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów). 

Zadaniem Centralnego Zespołu Wizytatorów, zgodnie z regulaminem opracowanym 

przez NRA, jest:  

1) przeprowadzanie wizytacji ORA, pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu 

dyscyplinarnego w zakresie struktury organizacyjnej, terminowości działania i 

gospodarki finansowej, sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności 

zespołów wizytatorów;  

2) zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków w 

zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów oraz właściwego 

funkcjonowania organów izb adwokackich;  

3) opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji;  

 
856 Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów przyjęty uchwałą nr 

27/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 września 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 

8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. oraz uchwałą nr 27/2017 Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 16 września 2017 r., uchwałą nr 42/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 czerwca 

2018 r., uchwałą 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r., tj. Obwieszczenie 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów na podstawie uchwały nr 

69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r., zwany dalej „Regulaminem w sprawie 

zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów”. 
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4) przeprowadzanie innych wizytacji857. 

Z kolei zgodnie z art. 36 u.p.o.a. ORA dokonuje wizytacji: 

1) zespołów adwokackich; 

2) kancelarii adwokackich; 

3) spółek z wyłącznym udziałem adwokatów; 

4) adwokatów w spółkach z udziałem adwokatów, radców prawnych i prawników 

zagranicznych; 

5) prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych. 

Wynika z powyższego, że istotny wpływ na praktykę zawodową adwokatów mają 

przede wszystkim wizytacje dokonywane przez wizytatorów działających na terytorium 

danej izby. Do ich zadań należy:  

1) przeprowadzanie wizytacji indywidualnych kancelarii adwokackich, spółek, w 

których wspólnikami są adwokaci i zespołów adwokackich oraz filii kancelarii 

adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę w danej izbie adwokackiej, w 

tym także, gdy siedziba główna znajduje się w innej izbie;  

2) przeprowadzanie wizytacji prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników 

zagranicznych prowadzoną przez ORA; 

3) zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków w 

zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów; 

4) opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji858. 

Wizytacja obejmuje najistotniejsze obszary związane z prawidłowym 

wykonywaniem zawodu adwokata, tj.:  

1) badanie formy organizacyjno-prawnej, w jakiej wykonywany jest zawód przez 

wizytowanego, sposób oznaczenia i wielkość lokalu, jego wyposażenie pod kątem 

spełniania wymogów właściwej obsługi klientów;  

2) stan zatrudnienia personelu pomocniczego z uwzględnieniem czasu i warunków 

pracy; 

3) badanie pracy zawodowej wizytowanego, sposobu prowadzenia dokumentacji 

zawierającej dane klientów i rejestr spraw, sposób przechowywania i zabezpieczenia 

dokumentów oraz baz danych i elektronicznych nośników informacji, materiałów i 

pism z uwzględnieniem zachowania tajemnicy zawodowej;  

 
857 Zob. § 3 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
858 Zob. § 4 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
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4) badanie umowy spółki, w przypadku takiej formy wykonywania zawodu przez 

wizytowanego; 

5) badanie działalności w zakresie spełniania obowiązków wobec ORA, a w 

szczególności opłacania składek samorządowych i wnoszenia opłat z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a także udziału w szkoleniach 

zawodowych; 

6) badanie treści umowy dotyczącej wykonywania zawodu we wspólnocie biurowej; 

7) kontrolę sposobu wykonywania obowiązków patrona aplikantów adwokackich; 

8) odebranie oświadczenia odnośnie realizacji obowiązku podatkowego i obowiązku 

opłacania składek na rzecz ZUS859. 

Przebieg wizytacji oraz podejmowane w ramach niej czynności utrwalane są za 

pomocą protokołu, który wraz z wnioskami zawierającymi ocenę stanu faktycznego 

ustalonego w jej toku oraz projektem zaleceń powizytacyjnych wizytator przekazuje 

organowi zlecającemu wizytację, który na ich podstawie określa zalecenia powizytacyjne860. 

Wizytowanemu adwokatowi przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień odnoszących 

się do treści protokołu oraz zaleceń powizytacyjnych861.  

Warto zwrócić uwagę, że do zakresu zadań wizytatorów należy nie tylko kontrola 

wykonywania przez adwokatów przepisów ustawy Prawo o adwokaturze oraz przepisów 

korporacyjnych wydawanych przez organy adwokatury, ale także m.in. działalność 

instruktażowa oraz – jak wskazano – określanie ewentualnych zaleceń powizytacyjnych862. 

Wynika z tego, że zasadniczymi celami wizytacji są doprowadzenie do zgodności 

działalności zawodowej adwokata z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz 

regulacjami korporacyjnymi, a także prezentowanie i promowanie właściwego sposobu 

wykonywania zawodu. Wizytacje mają przede wszystkim za zadanie ochronić adwokata 

przed konsekwencjami nieprawidłowego stosowania przepisów prawnych i korporacyjnych 

w praktyce wykonywania zawodu, a pośrednio dotyczą tym samym ochrony praw klientów, 

którzy powierzyli sprawy adwokatowi mając na względzie, iż wykonuje on zawód objęty 

szczególnymi – prawnymi i etycznymi – regulacjami, których przestrzeganie gwarantowane 

jest m.in. przez kontrolę korporacji. Z tego względu należy uznać, iż wizytacje stanowią 

 
859 Zob. § 8 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
860 Zob. § 9 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
861 Zob. § 10 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
862 Zob. § 6 i 9 Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów. 
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istotny instrument pieczy samorządu adwokackiego nad należytym wykonywaniem zawodu 

adwokata. 

Istotnym zadaniem samorządu zawodowego jest podejmowanie niezbędnych działań 

w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny wykonywania zawodu przez członka 

korporacji. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się niekiedy, iż realizacja związanych z 

tym procedur dyscyplinarnych stanowi kluczowy instrument w ramach pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodu863. W odniesieniu do adwokatury, niektórzy autorzy 

uznają wręcz, że wskutek zmian ustawowych, które odebrały samorządowi adwokackiemu 

decydujące zdanie w zakresie naboru kandydatów do zawodu, odpowiedzialność 

dyscyplinarna przed organami korporacyjnymi pozostała niemal jedynym realnym 

instrumentem tej pieczy864.  

Zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów 

adwokackich zostały uregulowane w art. 80-95n ustawy Prawo o adwokaturze. Wskazane 

tu przepisy określają prawa i obowiązki organów dyscyplinarnych, ich właściwość, tryb 

działania, a także uprawnienia jego uczestników. Istotne znaczenie w zakresie regulacji 

zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów należy również przypisać przepisom 

korporacyjnym, zwłaszcza związanym z działalnością rzeczników dyscyplinarnych, 

odpowiedzialnych za prowadzenie dochodzeń dyscyplinarnych, a także pełnienie funkcji 

oskarżyciela przed sądami dyscyplinarnymi. Z uwagi na przypisywane omawianej materii 

istotne znaczenie w praktyce działalności korporacji została ona bardziej szczegółowo 

rozwinięta w osobnej części niniejszej pracy (rozdział 5). 

Kolejne ustawowe zadanie samorządu adwokackiego stanowi organizowanie, 

koordynowanie i egzekwowanie doskonalenia zawodowego adwokatów oraz kształcenie 

aplikantów adwokackich (art. 3 ust. 1 pkt. 4 u.p.o.a.). Szczegółowy zakres podmiotowy i 

przedmiotowy oraz zasady realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego oraz 

uprawnienia organów samorządu adwokackiego służące zapewnieniu przestrzegania tego 

obowiązku określone zostały przez NRA w uchwale o doskonaleniu zawodowym 

adwokatów865.  

 
863 Zob. P. Karlik, Pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu notariusza w rozumieniu art. 17 ust. 

1 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Instytut Wymiaru 

Sprawiedliwości, Poznań 2015, s. 22, 53. Zob. również wyroki TK: z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-

A 2012, nr 6, poz. 66; z dnia 18 października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76.; z dnia 30 listopada 

2011 r., K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 
864 Zob. D. Sałajewski, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych w ujęciu samorządu 

radców prawnych, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 17. 
865 Zob. Uchwały: nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu 

zawodowym adwokatów”; nr 70/2012 z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 
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W świetle w/w uchwały realizacja doskonalenia zawodowego, będącego prawem i 

obowiązkiem każdego adwokata, następuje: 

1) poprzez samokształcenie, które wyraża się bądź w przygotowaniu i publikacji 

opracowania o charakterze naukowym oraz publicystyczno-prawnym, bądź w 

przygotowaniu i przeprowadzeniu wystąpienia w ramach innych form szkolenia; 

2) poprzez udział w szkoleniach zawodowych organizowanych przez samorząd 

adwokacki albo w szkoleniach, seminariach, konferencjach i wykładach 

organizowanych przez inne podmioty;  

3) poprzez prowadzenie zajęć szkoleniowych dla aplikantów adwokackich w ramach 

aplikacji adwokackiej oraz zajęć w zakresie edukacji prawnej w szkołach 

ponadpodstawowych w ramach akcji społecznych prowadzonych przez samorząd 

zawodowy adwokatury lub akcji, których samorząd adwokacki jest partnerem; 

4) poprzez udział w e-learningu polegającym na uczestniczeniu w wykładzie, 

seminariach, webinariach lub w doskonaleniu opartym na weryfikowanej lekturze 

tekstu (np. „Palestry”, będącej nie tylko tradycyjnym organem prasowym samorządu 

adwokackiego, ale również uznanym czasopismem o charakterze naukowym), 

organizowanych przez samorząd adwokacki866. 

Nierealizowanie obowiązku doskonalenia zawodowego zagrożone jest sankcjami 

dyscyplinującymi, z możliwością wszczęcia postępowania dyscyplinarnego włącznie867. 

Potwierdza to orzecznictwo, gdyż zgodnie z postanowieniem SN z dnia 13 grudnia 2016 r. 

(SDI 60/16) zaniechanie udziału w realizacji przez adwokatów nałożonego na adwokaturę 

ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego stanowi naruszenie przez adwokata 

obowiązków zawodowych i jednocześnie pozostaje w sprzeczności z zasadami etyki jego 

zawodu868. 

Powszechnie przyjmuje się, że kształcenie aplikantów adwokackich, na które 

składają się uprawnienia samorządu adwokackiego do prowadzenia i współokreślania zasad 

 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku - „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”; nr 

76/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 18 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2011 

Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 listopada 2011 r. ze 

zmianami – Uchwałą Nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 r. i Uchwałą Nr 49/2015 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 roku (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem 

Prezydium NRA z 15 grudnia 2015 roku); nr 94/2020 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 lipca 2020 r. w 

sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” (z 

późn. zmianami). 
866 Tamże. 
867 Zob. orzeczenie WSD z dnia 3 czerwca 2017 r., WSD 168/16. 
868 Zob. postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2016 r., SDI 60/16, LEX nr 2186065. 



209 

 

odbywania aplikacji adwokackiej, należy do najważniejszych zadań adwokatury869. 

Poważnym wyzwaniem dla korporacji adwokackiej okazał się w związku tym dynamiczny 

wzrost liczby osób zainteresowanych przygotowaniem do wykonywania zawodu adwokata 

w ramach aplikacji adwokackiej, który związany jest z tzw. otwarciem dostępu do zawodu, 

które nastąpiło w konsekwencji zmian w ustawie Prawo o adwokaturze dokonanych w 2005 

r.870. Zgodnie z wprowadzonymi wówczas przepisami kwestia naboru na aplikację 

adwokacką, dotychczas pozostająca w gestii korporacji, znalazła się poza zakresem regulacji 

wewnątrzkorporacyjnych i została powierzona powoływanym przez Ministra 

Sprawiedliwości komisjom konkursowym871. Przedstawiciele adwokatury, z mocy 

wymienionej tu regulacji, uczestniczą w przeprowadzaniu procedury konkursowej na 

aplikację adwokacką jako członkowie państwowych komisji egzaminacyjnych oraz 

zespołów do przygotowania pytań egzaminacyjnych, nie mają jednak decydującego zdania 

co do treści wymagań konkursowych, a przez to możliwości wszechstronnej oceny 

przydatności kandydatów do rozpoczęcia aplikacji (art. 75a-75b, 75e u.p.o.a.).  

Wpis na listę aplikantów adwokackich następuje na podstawie uchwały ORA, która 

uprawniona jest do badania ustawowych przesłanek jego dokonania. To do tego organu 

należy ocena czy kandydat na przyszłego adwokata cechuje się nieskazitelnym charakterem 

oraz czy swym dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego 

wykonywania zawodu (art. 75 ust. 2 w zw. z art. 65 pkt. 1-3 u.p.o.a.). Prerogatywa ORA w 

tym zakresie ma istotne znaczenie z punktu widzenia sprawowanej pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu. Potwierdza to orzecznictwo TK. Choćby w wyroku z dnia 7 marca 

2012 r. (K 3/10) sąd ten wskazał, że wykonywanie zawodu adwokata jako zawodu zaufania 

publicznego ograniczone zostało przez ustawodawcę obowiązkiem spełnienia przez 

kandydatów do zawodu określonych warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych i 

moralnych, których ocena stanowi istotny element pieczy sprawowanej przez adwokaturę 

nad prawidłowym wykonywaniem zawodu872. 

Od daty wpisu na listę prowadzoną przez ORA aplikanci adwokaccy pozostają pod 

pieczą samorządu zawodowego873. Z tego względu podlegają władztwu korporacyjnemu w 

 
869 Zob. Uchwałę Nr 28 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 
870 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, 

Dz.U. 2005, nr 163, poz. 1361. 
871 W wyroku z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9, TK orzekł, że nabór na aplikację 

adwokacką jest sprawą publiczną, dotyczy bowiem korzystania z wolności wyboru zawodu. 
872 Zob. wyroki TK: z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25; z dnia 19 kwietnia 2006 r., K 

6/06, OTK-A 2006, nr 4, poz. 45; z dnia 14 maja 2009 r., K 21/08, OTK-A 2009, nr 5, poz. 67. 
873 Zob. wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 
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zakresie określonym ustawą Prawo o adwokaturze, którą uzupełniają przepisy uchwalone 

przez samorząd adwokatury, dotyczące odbywania aplikacji adwokackiej. Kluczowe w tym 

względzie są art. 76 ust. 1 u.p.o.a., precyzujący cel aplikacji adwokackiej, jakim jest 

przygotowanie aplikanta do należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, a 

w szczególności wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, 

sporządzania pism, umów i opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu, oraz 

uchwalony przez NRA regulamin odbywania aplikacji adwokackiej. Dokument ten określa 

cel aplikacji adwokackiej nieco inaczej niż w/w przepis ustawy, a mianowicie wskazuje, że 

jest nim opanowanie zasad etyki i godności zawodu oraz praktyczne przygotowanie do 

należytego i samodzielnego wykonywania zawodu adwokata, obejmujące w szczególności 

wykształcenie umiejętności z zakresu zastępstwa procesowego, sporządzania pism, umów i 

opinii oraz przyswojenie zasad wykonywania zawodu874. Jak zatem widać regulacja ta 

wyraźniej niż ustawa akcentuje kwestię edukacji etycznej oraz kształtowania etycznych 

postaw kandydatów do zawodu adwokata. 

Wskazać również należy na uchwalone przez samorząd adwokacki założenia 

programowe aplikacji adwokackiej, które uzupełniają w/w jej cele. Mówią one o potrzebie: 

1) przygotowania aplikantów adwokackich do właściwego wykonywania zadań 

określonych w art. 1 u.p.o.a.; 

2) wykształtowania w aplikantach poczucia godności zawodowej i postępowania 

zgodnie z zasadami uczciwości, słuszności i sprawiedliwości; 

3) opanowania przez aplikantów zasad etyki i godności zawodu oraz wdrożenie do 

przestrzegania tych zasad; 

4) praktycznego przygotowania aplikantów do wykonywania zawodu adwokata; 

5) przygotowania aplikantów do egzaminu zawodowego875. 

Powyższe pozwala na wyciągniecie wniosku, że aplikacja służy nie tyle pogłębianiu 

wiedzy teoretycznej dotyczącej przepisów prawa, co raczej ma na celu uzyskanie przez 

aplikanta kwalifikacji praktycznych, pozwalających – po jej ukończeniu, złożeniu egzaminu 

zawodowego i wpisaniu na listę palestry – na samodzielne wykonywanie zawodu adwokata. 

Istotne znaczenie może odgrywać w tym zakresie doskonalenie umiejętności zawodowych 

 
874 § 2 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej; t.j. Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu odbywania 

aplikacji adwokackiej na podstawie uchwały nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 

r. 
875 Zob. Założenia programowe aplikacji adwokackiej, Uchwała nr 108/2015 Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 15 grudnia 2015 roku. 
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pod kierunkiem wyznaczanego przez dziekana ORA patrona, którego zadaniem, w myśl 

ustawy, jest przygotowanie aplikanta adwokackiego do wykonywania zawodu adwokata 

(art. 76 ust. 4-5 u.p.o.a.), praktyka odbywana przez aplikantów w sądach i prokuraturze, 

mająca na celu zapoznanie ich z działaniami organów wymiaru sprawiedliwości (art. 76 ust. 

1a u.p.o.a.), a także zastępstwo procesowe wykonywane przez nich z upoważnienia 

adwokatów przed sądami i innymi organami wymiaru sprawiedliwości. Elementem 

szkolenia, na który należy ponadto zwrócić uwagę, są izbowe konkursy krasomówcze, które 

służą doskonaleniu sztuki wymowy sądowej, a przez to przyczyniają się do kształtowania 

kultury zawodowej przyszłych adwokatów876. 

Ważne uprawnienie samorządu adwokackiego stanowi możliwość skreślenia 

aplikanta adwokackiego z listy w okresie pierwszych dwóch lat aplikacji w przypadku 

stwierdzenia jego nieprzydatność do wykonywania zawodu adwokata, o czym stanowi art. 

79 ust. 2 u.p.o.a. Ustawa nie precyzuje jakie konkretnie elementy mogą być przyczyną 

skreślenia aplikanta z listy. Zgodnie z § 9 ust. 3 regulaminu odbywania aplikacji 

adwokackiej podstawę do stwierdzenia przez ORA nieprzydatności aplikanta do 

wykonywania zawodu stanowić może albo brak postępów w realizacji celów aplikacji 

adwokackiej (które obejmują również opanowanie zasad etyki i godności zawodu oraz 

wdrażanie do przestrzegania tych zasad) albo uchybienie obowiązkom aplikanta 

adwokackiego, których przejawami są negatywny wynik sprawdzianu lub kolokwium, 

negatywna opinia patrona lub kierownika szkolenia, uchybienie obowiązkowi uczestnictwa 

w zajęciach szkoleniowych lub inne okoliczności mające znaczenie dla oceny przydatności 

do wykonywania zawodu877. W opinii NSA wyrażonej w wyroku z dnia 20 lipca 2010 r. (II 

GSK 590/10) wystąpienie jednej z wymienionych tu okoliczności „może stanowić 

przyczynę skreślenia z listy aplikantów adwokackich pod warunkiem dokonania oceny 

przydatności aplikanta do zawodu adwokata w oparciu o wszelkie okoliczności dotyczące 

przebiegu aplikacji”878. W orzecznictwie wskazano także, że zasadnicze znaczenie przy 

ocenie przydatności do wykonywania zawodu adwokata należy przypisać wiedzy aplikanta, 

której potwierdzenie stanowią zaliczane w trakcie trwania aplikacji kolokwia879. 

 
876 Zasady organizacji konkursów określone zostały w Regulaminie konkursów krasomówczych dla 

aplikantów adwokackich przyjętym uchwałą nr 27/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 stycznia 2015 

r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 13/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 marca 2017 r. 
877 Zob. Regulamin odbywania aplikacji adwokackiej przyjęty uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 21/2014 Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 22 listopada 2014 r., uchwałą nr 51/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 

2015 r. oraz uchwałą nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. 
878 Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2010 r., II GSK 590/10, LEX nr 596971. 
879 Zob. wyrok NSA z dnia 14 października 2014 r., II GSK 1351/13. 
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Sprawowanie pieczy nad wykonywaniem zawodu zakłada także pewien udział 

samorządu adwokackiego w ustalaniu zasad egzaminu zawodowego880. Podobnie jak w 

przypadku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką, przedstawiciele samorządu 

adwokackiego, również i w tej sytuacji uczestniczą w przygotowaniu zestawów zadań na 

egzamin adwokacki (art. 77a u.p.o.a.) oraz w organizacji egzaminu jako członkowie komisji 

powoływanej przez Ministra Sprawiedliwości (art. 78, 78g, 78h u.p.o.a.). 

Wspomnieć należy, że na skutek nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze 

dokonanej ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie 

niektórych zawodów881, począwszy od 2016 r., ostatnią (piątą) część egzaminu 

adwokackiego stanowi zadanie z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki 

adwokackiej (art. 78d ust. 8a u.p.o.a.). Niewątpliwie zgodzić się należy z poglądem J. Treli, 

zgodnie z którym, wprowadzenie wskazanego tu przepisu umocniło rolę samorządu 

adwokackiego w sprawowaniu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu882. Istotnie 

podnosi on rangę zagadnień etyki adwokackiej i godności zawodu z punktu widzenia osób 

odbywających szkolenie w ramach aplikacji adwokackiej oraz – przede wszystkim – 

przygotowujących się do egzaminu zawodowego bez odbywania korporacyjnego 

przygotowania zawodowego (art. 66 ust. 2 u.p.o.a.). Wraz z jego wprowadzeniem 

wymagania wobec przyszłego adwokata obejmują już nie tylko prezentowanie właściwej 

postawy etycznej, a także zaliczanie związanych ze znajomością etyki zawodowej 

kolokwiów i sprawdzianów (co dotyczy aplikantów adwokackich), ale również konieczność 

gruntownego zapoznania się z treścią Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksu Etyki Adwokackiej) oraz innych przepisów korporacyjnych, które mają wpływ na 

prawidłowe wykonywanie zawodu adwokata (co dotyczy wszystkich osób przystępujących 

do egzaminu adwokackiego), z uwagi na fakt, iż weryfikację wiedzy w tym zakresie 

przewidziano podczas egzaminu zawodowego. 

Jak wspomniano, wpis na listę adwokatów (aplikantów adwokackich) następuje na 

podstawie uchwały ORA, przy czym może na nią zostać wpisany ten, kto m.in. jest 

nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię 

prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Badanie przez ORA spełniania przez 

kandydatów do zawodu wymienionych przesłanek stanowi jedno z kluczowych uprawnień 

tego organu związanych ze sprawowaniem pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. 

 
880 Zob. wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25. 
881 Dz.U. 2013 poz. 829. 
882 Zob. J. Trela, Art. 78d, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 188. 
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Poprzez możliwość ograniczania dostępu do zawodu dla osób negatywnie zweryfikowanych 

pod w/w względami przez samorząd adwokacki, może on pośrednio wpływać na jakość 

pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów.  

Ustalenie znaczenia pojęć „nieskazitelność charakteru” oraz „rękojmia 

prawidłowego wykonywania zawodu” sprawia przy tym istotne problemy w praktyce, z 

uwagi na ich nieostry charakter. Pewną wskazówką w ich interpretacji może być 

orzecznictwo. Z analizy wyroków NSA można wyciągnąć wniosek, że o nieskazitelności 

charakteru świadczą takie cechy człowieka jak: uczciwość w życiu prywatnym i 

zawodowym; uczynność; pracowitość; poczucie odpowiedzialności za własne słowa i 

czyny; stanowczość; odwaga cywilna; samokrytycyzm; umiejętność zgodnego współżycia 

z otoczeniem883; szlachetność i prawość884. Z kolei na rękojmię prawidłowego wykonywania 

zawodu, w świetle orzecznictwa tego sądu, wpływają dwa elementy: cechy charakteru oraz 

dotychczasowe zachowanie885. Można zatem przyjąć, że w świetle orzecznictwa NSA 

nieskazitelność charakteru odnosi się do właściwości osobistych kandydata do zawodu, 

znajomości przez niego zasad etycznych i prezentowanego poziomu etycznego, a rękojmia 

do jego dotychczasowego postępowania, tak w życiu zawodowym, jak i prywatnym, 

ocenianego z punktu widzenia wymagań etycznych stawianych wobec adwokatów886.  

 Odmienne zdanie w w/w kwestii prezentuje M. Laskowski, który uważa, że obydwie 

z omawianych tu przesłanek dotyczą wyłącznie wizerunku kandydata do zawodu w sferze 

etycznej, nie dotyczą zaś jego kwalifikacji intelektualnych, merytorycznych czy 

fachowości887. Nie jest to jednak pogląd jednolity, gdyż przykładowo według W. 

Studzińskiego badanie tzw. przesłanki rękojmiowej, poza oceną kwalifikacji etycznych, 

obejmuje również weryfikację wiedzy merytorycznej oraz zakresu i rodzaju dotychczasowej 

praktyki zawodowej kandydata do adwokatury888.  

W literaturze można spotkać pogląd, że posiadanie nieskazitelnego charakteru daje 

jednocześnie rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu, zaś brak rękojmi wskazuje na 

 
883 Zob. Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., II GSK 324/09, LEX nr 596756. 
884 Zob. Wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 1994 r., II SA 860/93, LEX nr 11076. 
885 Tamże; Por. również: Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 1991 r., II SA 75/91, LEX nr 1688047. 
886 Tak m.in. w wyrokach NSA: z dnia 5 kwietnia 2001 r., II SA 725/00, LEX nr 53476; z dnia 18 czerwca 

2001 r., II SA 1610/00, LEX nr 53475. 
887 Zob. M. Laskowski, Ustawowe pojęcie „nieskazitelność charakteru”, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 6, s. 

57. Por. P. Kaczmarek, O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego, 

„Przegląd Prawa Publicznego” 2015, nr 1. 
888 Zob. W. Studziński, Rękojmia należytego wykonywania zawodu adwokata w świetle orzecznictwa sądów 

administracyjnych i zmian ustawodawczych, „Palestra” 2010, nr 5-6, s. 96. 
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brak nieskazitelnego charakteru889. Nie oznacza to oczywiście, że jest to reguła. Przykładem 

sytuacji, w której przy nieskazitelnym charakterze kandydata na adwokata lub adwokata 

zachodzić może brak po jego stronie rękojmi należytego wykonywania zawodu może być 

choćby – jak to ujął E. Mazur – „daleko posunięty upadek sił fizycznych lub 

umysłowych”890. 

W świetle orzecznictwa TK uzależnienie wpisu na listę adwokatów od oceny 

nieskazitelności charakteru i rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu nie stanowi 

dyskryminacji, lecz raczej wprowadzenie do mechanizmu naboru do zawodu kryteriów 

charakterystycznych dla adwokatury891. Jednocześnie, jak zauważa TK w wyroku z dnia 7 

maja 2002 r. (SK 20/00), przyjmowane przez korporację zawodową kryteria nieskazitelności 

charakteru nie mogą być nadużywane w celu ograniczenia dostępu do wykonywania 

zawodu892. 

Art. 3 ust. 1 pkt. 5 u.p.o.a. stanowi, iż zadaniem korporacji adwokackiej jest również 

ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie. Przepis ten, 

jak podnosi się w doktrynie, wskazuje nie tylko na prawo, ale wręcz obowiązek 

podejmowania przez organy samorządu adwokackiego odpowiednich działań 

zapewniających wysoki standard etyczny jego członków893. Samorząd zawodowy realizuje 

je za pomocą różnych środków i poprzez działalność różnych organów. Przede wszystkim 

należy do niego określanie podstawowych zasad etycznych, którymi członkowie korporacji 

powinni się kierować wykonując zawód adwokata, jak również podejmując inną aktywność, 

nie wyłączając tej w życiu publicznym oraz prywatnym894. W obszarze krzewienia zasad 

etyki zawodowej istotne znaczenie należy przypisać realizacji za pomocą samorządu 

różnych form doskonalenia zawodowego adwokatów, organizacji szkolenia aplikantów 

 
889 Zob. M. Laskowski, Ustawowe pojęcie…, jw., s. 57; G. Ławnikowicz, S. Pilipiec, Nieskazitelność 

charakteru i nieposzlakowana opinia w prawie prawniczych samorządów zawodowych, „Annales Universitatis 

Mariae Curie-Skłodowska” 2016, nr 2, s. 256. 
890 E. Mazur, Art. 63, [w:] S. Garlicki (red.), Przepisy o adwokaturze…, jw., s. 63. 
891 Zob. wyroki TK: z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002, nr 3, poz. 29; z dnia 21 maja 2002 r., K 

30/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 32; z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72. 
892 Zob. wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00 OTK-A 2002, nr 3, poz. 29. 
893 Zob. P. Skuczyński, Projekt Kodeksu…, jw., s. 16; P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., s. 88. 
894 Zob. E. Mazur, Art. 1, jw. s. 8. Jak orzekł WSD w orzeczeniu z dnia 3 lutego 2018 r. (WSD 14/17): „Z 

przynależności do korporacji adwokackiej wynika dla każdego adwokata obowiązek przestrzegania zasad etyki 

i godności zawodu oraz zwyczajów utrwalonych w tradycji i to tak w działalności zawodowej i publicznej, jak 

i w życiu prywatnym”. Tytułem przykładu rozciągnięcia odpowiedzialności dyscyplinarnej na sferę życia 

prywatnego adwokata można wskazać na orzeczenie WSD z dnia 25 stycznia 2020 r. (WSD 163/18), w którym 

wskazano, że „kierowanie samochodem, pomimo wydanej przez organ decyzji o cofnięciu uprawnień stanowi 

przewinienie dyscyplinarne z art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w zw. z § 4 Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu”.  
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adwokackich895, działalności uchwałodawczej organów adwokatury oraz izb adwokackich, 

a także realizacji procedur dyscyplinarnych oraz promocji orzecznictwa dyscyplinarnego 

(przede wszystkim WSD oraz SN). 

Nadmienić należy, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej896 adwokatura uczestniczy w funkcjonującym od 1 stycznia 2016 r. państwowym 

systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej na etapie przedsądowym i 

pozasądowym, oraz systemie edukacji prawnej897. Wymaga to współdziałania organów 

samorządu adwokackiego z organami jednostek samorządu terytorialnego, co zostało 

uznane mocą wskazanej tu ustawy, za obowiązek samorządu adwokackiego (art. 3 ust. 1 pkt. 

5a u.p.o.a.). 

Omówione w tej części pracy przepisy potwierdzają zasadność kwalifikowania 

adwokatury jako samorządu zawodowego osób wykonujących zawód zaufania publicznego 

w znaczeniu, jakie nadaje temu pojęciu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. W doktrynie 

zaproponowano nawet definicję adwokatury jako samorządu zawodowego, której autorem 

jest M. Zaborski. Zgodnie z nią „samorząd adwokatury” jest to „usankcjonowany 

konstytucyjnie (art. 17 ust. 1) i ustawowo, specyficzny sposób obowiązkowego 

organizowania się osób wykonujących zawód zaufania publicznego adwokata, 

stanowiących łącznie adwokaturę, będącą współuczestnikiem państwowego wymiaru 

sprawiedliwości, polegający na istnieniu izb adwokackich grupujących adwokatów z 

okręgów tych izb oraz ich organów, a także rady naczelnej – powoływanych w drodze 

tajnego głosowania na zgromadzeniach izb i podczas zjazdu adwokatury wyłącznie spośród 

adwokatów, które reprezentują adwokaturę i decydują (lub co najmniej współdecydują) 

m.in. o przyjmowaniu do zawodu, prowadzą aplikację dla kandydatów do zawodu, a także 

na istnieniu adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego, niezależnego od sądownictwa 

państwowego”898. 

Choć zawód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, to nie znaczy to, że 

adwokatura nie podlega zewnętrznej kontroli. Zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze 

 
895 Zob. A. Tomaszek, Deontologia zawodu adwokata i radcy prawnego wobec otwarcia korporacji, „Monitor 

Prawniczy” 2009, nr 22, s. 1223-1225; Z. Kopankiewicz, Kształcenie aplikantów podstawowym zadaniem 

samorządu adwokackiego, „Palestra” 1959, nr 7-8, s. 39-40; wyrok NSA z dnia 11 maja 2017 r., I OSK 

2765/16, LEX nr 2347182. 
896 Dz. U. 2015 poz. 1255. 
897 Zob. B. Paxford, Art. 2, [w:] Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, B. Paxford, R. 

Rynkun-Werner, M. Wasylkowska-Michór, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 3. 
898 T.J. Kotliński, A. Redzik, M. Zaborski, Historia ustroju Adwokatury…, jw., s. 12. 
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nadzór nad działalnością samorządu adwokackiego, w zakresie i formach określonych 

przepisami (art. 3 ust. 2 u.p.o.a.), sprawuje Minister Sprawiedliwości. Jest to rozwiązanie 

zgodne z przepisami Konstytucji RP, co wyraźnie potwierdził TK, stwierdzając w wyroku z 

dnia 1 grudnia 2009 r. (K 4/08), że: „konstytucyjne zobowiązanie samorządów 

zawodowych, reprezentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego, do 

sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony nie wyklucza możliwości przyznania organom państwowym 

kompetencji nadzorczych nad działalnością tego rodzaju samorządu. Należy bowiem 

odróżnić pieczę nad wykonywaniem zawodu przez członka samorządu od nadzoru nad 

sprawowaniem tej pieczy przez organy owego samorządu. O ile piecza nad wykonywaniem 

zawodu zaufania publicznego uregulowana jest na poziomie konstytucyjnym i zastrzeżona 

dla organów samorządu zawodowego, o tyle nadzór nad działalnością samorządu 

zawodowego zrzeszającego osoby wykonujące tego rodzaju zawód pozostawiono do 

regulacji ustawowej w granicach wyznaczonych przez treść art. 17 ust. 1 Konstytucji. 

Oznacza to, że nadzór nad działalnością samorządu zawodowego nie może polegać na 

przejęciu przez organ państwowy konstytucyjnie określonych zadań tego samorządu, tj. 

reprezentowania jego członków na zewnątrz oraz sprawowania pieczy nad wykonywaniem 

przez nich zawodu”899.  

Z w/w wyroku TK wynika, że zakres kompetencji Ministra Sprawiedliwości przy 

sprawowaniu nadzoru nad samorządami reprezentującymi osoby zaufania publicznego, nie 

może naruszać kompetencji tych samorządów określonych w art. 17 ust.1 Konstytucji RP. 

Podkreśla się również, że na gruncie przepisów ustrojowych brak ogólnej kompetencji 

Ministra Sprawiedliwości do sprawowania zwierzchniego nadzoru nad samorządem 

adwokackim, a tym samym każda ingerencja tego organu w sprawy korporacji wymaga 

szczególnego przepisu prawnego900.  

Odwołując się do przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, wskazać należy na 

następujące wymienione w niej czynności nadzorcze Ministra Sprawiedliwości wobec 

adwokatury:  

1) nadzorowanie wykonywania przez ORA kontroli spełnienia obowiązku zawarcia 

przez adwokata umowy ubezpieczenia (art. 8a ust. 4 u.p.o.a.);  

 
899 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2009 r., K 4/08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 162. 
900 Zob. Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 25 marca 2013 r., II GPS 1/13, ONSAiWSA 2013, nr 4, poz. 

60; A. Gnacikowska, Nadzór a niezależność. Czy adwokatom potrzebna jest trzecia instancja?, „Palestra” 

2013, nr 11-12, s. 51-55. 
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2) badanie zgodności z prawem uchwał organów adwokatury i organów izb 

adwokackich oraz zwracanie się o uchylenie do SN sprzecznych z prawem uchwał 

organów adwokatury (art. 13a w zw. z art. 14 ust. 1 u.p.o.a.);  

3) zwracanie się do KZA lub do NRA o podjęcie uchwały w określonej sprawie 

należącej do ich właściwości (art. 15 u.p.o.a.); 

4) rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawie wpisu na listę adwokatów oraz badanie 

uchwał o wpisie na listę adwokatów i aplikantów adwokackich (art. 68 ust. 6a 

u.p.o.a.; 69 ust. 1 i 2 u.p.o.a.);  

5) wnoszenie sprzeciwu od wpisu na listę adwokatów i aplikantów adwokackich (art. 

69a ust. 1 u.p.o.a.); 

6) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem egzaminów adwokackich, 

egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, a także z odbywaniem tych aplikacji 

(art. 75a i n. u.p.o.a.; art. 77a i n. u.p.o.a.); 

7) realizacja zadań w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów i 

aplikantów adwokackich (art. 88a, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 5, 91a ust. 1, art. 95b, 

95ł u.p.o.a.). 

 

4.3. Regulacja etyki adwokackiej w świetle ustrojowej konstrukcji 

samorządu zawodowego oraz ustawy Prawo o adwokaturze 

 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań ustawa Prawo o adwokaturze odnosi się 

bezpośrednio do etyki adwokackiej zaledwie w kilku miejscach, a mianowicie w: art. 3 ust. 

1 pkt. 5 (nakładającym na samorząd adwokacki zadanie w postaci ustalania i krzewienia 

zasad etyki zawodowej oraz dbałości o ich przestrzeganie), art. 5 (określającym treść 

ślubowania adwokackiego), art. 78d ust. 8a (określającym zadanie podczas piątej część 

egzaminu adwokackiego) oraz art. 80 (określającym podstawy odpowiedzialności 

dyscyplinarnej). Pomimo niewielkiej liczby tych odniesień, usytuowanie obowiązków w 

obszarze ustalania, upowszechniania i egzekwowania zasad etyki zawodowej wśród 

najważniejszych zadań samorządu adwokackiego, a zarazem uczynienie z naruszenia zasad 

etyki lub godności zawodu jednej z materialnoprawych podstaw odpowiedzialności 

dyscyplinarnej adwokatów i aplikantów adwokackich, nadają problematyce zasad etyki 

adwokackiej rangę jednego z najważniejszych zagadnień związanych z jego 

funkcjonowaniem.  
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Z rozważań zawartych na kartach niniejszej pracy można ponadto wyciągnąć 

wniosek, że wysoka jakość czynności zawodowych osób wykonujących zawody zaufania 

publicznego oraz związane z jej utrzymywaniem obowiązki organów korporacji zawodowej, 

stanowią elementy konstytutywne samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 

Konstytucji901. Uprawnione wydaje się zarazem przyjęcie, że wykonywanie zawodów 

objętych konstrukcją samorządu zawodowego w zgodzie z ustrojowym wzorcem obliguje 

organy korporacji do ustalania pewnych reguł etycznego postępowania zmierzających do 

wywarcia wpływu na zachowania członków korporacji, a także skutecznego egzekwowania 

ich przestrzegania. Mając to na względzie zasady etyki zawodowej jawią się jako 

podstawowy regulator zachowań członków korporacji, a postępowanie dyscyplinarne jako 

podstawowy mechanizm egzekwowania jej przestrzegania. 

Podstawy prawnej dla powyższych stwierdzeń należy doszukiwać się bezpośrednio 

w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, i to pomimo okoliczności, że zarówno w jego treści, jak i w 

treści innych przepisów ustawy zasadniczej, brak jest postanowień, które expressis verbis 

odnosiłyby się do etyki osób wykonujących zawody zaufania publicznego. Istotne znaczenie 

ma jednak w tym zakresie realizacja jednej z dwóch konstytucyjnych funkcji samorządu 

zawodowego, jaką jest sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu w 

granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Orzecznictwo TK potwierdza, że 

ustalanie i egzekwowanie przestrzegania etyki zawodowej przez samorząd zawodowy 

stanowi realizację jego podstawowej ustrojowej funkcji, jaką jest sprawowanie pieczy nad 

należytym wykonywaniem zawodu. W sposób wyraźny świadczą o tym wypowiedzi sądu 

konstytucyjnego zawarte m.in. w wyrokach: z dnia 18 października 2010 r. (K 1/09), w 

którym TK orzekł, że „postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy samorządu 

zawodów zaufania publicznego jest elementem wypełniania przez nie konstytucyjnej funkcji 

sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów”902; z dnia 25 czerwca 

2012 r. (K 9/10), w którym TK uznał, że „zważywszy rolę oraz konstytucyjne umocowanie 

samorządów zawodowych ustawodawca powierzył im ustalanie oraz egzekwowanie norm 

deontologicznych. Postępowanie dyscyplinarne prowadzone przez organy samorządów 

zawodów zaufania publicznego jest istotnym elementem wypełniania przez nie funkcji 

 
901 Zob. M. Tabernacka, Zakres wykonywania…, jw., s. 58. 
902 Wyrok TK z 18 października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76. W tym zakresie warto zwrócić 

również uwagę na wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2018 r., I OSK 1449/16, LEX nr 2466833, w którym sąd ten 

stwierdził, że „sądownictwo dyscyplinarne (odpowiedzialności zawodowej) stanowi realizację zasady 

samorządności określonej w art. 17 Konstytucji RP. Nie można zatem uznać, że zadania, jakie wykonuje sąd 

nie są zadaniami publicznymi”. 
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sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tych zawodów, która znajduje wyraz w 

art. 17 ust. 1 Konstytucji”903; z dnia 6 marca 2012 r. (K 15/08), w którym sąd ten stwierdził, 

że „zakres »pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego« powinien 

być rozumiany szeroko. Może on obejmować w szczególności dokonywanie czynności 

związanych z władczym decydowaniem lub współdecydowaniem o dopuszczeniu do 

wykonywania zawodu, ustaleniem zasad etyki (deontologii) zawodowej, orzecznictwem 

dyscyplinarnym w sprawach odpowiedzialności za postępowanie sprzeczne z prawem, 

zasadami etyki lub godności zawodu bądź za naruszenie obowiązków zawodowych”904; z 

dnia 18 marca 2003 r. (K 50/01), w którym TK orzekł, że „gwarancją świadczenia usług na 

odpowiednim poziomie jest również istniejący w obrębie organizacji samorządu 

zawodowego system sankcji i procedur zapewniających przestrzeganie reguł 

deontologii”905.  

Podobne poglądy prezentowane są w doktrynie. Zdaniem H. Izdebskiego zawodów 

zaufania publicznego, a w szczególności prawniczych zawodów zaufania publicznego – w 

rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji – nie da się analizować bez rozważania kwestii ich 

etyki zawodowej906. Kompetencja właściwych organów samorządu zawodowego do 

określania zasad etyki zawodowej oraz do czuwania nad przestrzeganiem tych zasad – jak 

wywodzi – stanowi istotny element pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu907. 

Zdaniem Izdebskiego pozwala to na odróżnienie samorządu zawodowego w rozumieniu art. 

17 ust. 1 Konstytucji RP od innych dobrowolnych organizacji, które z powodzeniem 

reprezentują innego rodzaju zrzeszenia zawodowe (a zatem wykonują jedną z dwóch funkcji 

konstytucyjnych, o których mowa w tym artykule), a jednocześnie jest gwarancją tego, aby 

samorząd zawodowy, o którym mowa w tym przepisie, cieszył się faktycznym zaufaniem 

publicznym. Wymaga to wytworzenia przez samorząd zawodowy w trybie samoregulacji – 

ale nie dobrowolnie, lecz z woli ustawodawcy – mechanizmów wypracowywania, a na ogół 

także kodyfikowania norm deontologii zawodowej, funkcjonujących obok ogólnych norm 

prawnych908. Tym samym, w opinii tego autora, ustalanie zasad etyki zawodowej, choć ma 

 
903 Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66. 
904 Wyrok TK z dnia 6 marca 2012 r., K 15/08, OTK-A 2012, nr 3, poz. 24. 
905 Wyrok TK z dnia 18 marca 2003 r., K 50/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 21. 
906 Zob. H. Izdebski, Zawody prawnicze…, jw., s. 55. 
907 Zob. H. Izdebski, B. Przywora, Problemy etyczne…, jw., s. 470.  
908 Zob. H. Izdebski, Etyka radcy prawnego, [w:] E. Łojko (red.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela…, jw., s. 

98. 
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cechy zadania korporacyjnego, samoregulacji, jest jednocześnie stanowieniem standardów 

należytego wykonywania zawodu, co nadaje mu cechy zadania o charakterze publicznym909.  

Przekazywanie przez państwo samorządowi zawodowemu kompetencji do ustalania 

i egzekwowania zasad etyki zawodowej w ramach sprawowania pieczy nad należytym 

wykonywaniem zawodu ma istotne znaczenie nie tylko z punktu widzenia korporacji i jej 

członków, ale także z punktu widzenia społeczeństwa, zainteresowanego prawidłowym 

funkcjonowaniem samorządów zawodowych i wykonywaniem istotnych zadań publicznych 

przez osoby gwarantujące wysoki poziom merytoryczny i etyczny świadczonych czynności 

zawodowych. Szczególna odpowiedzialność jaka się z tym wiąże sprawia, że za w pełni 

uzasadnione należy uznać oczekiwanie społeczne co do określenia precyzyjnych zasad 

etycznych działalności zawodowej członków korporacji910. Od ich instytucjonalizacji wśród 

członków korporacji, a w dalszej kolejności efektywności działania organów samorządu w 

zakresie ich egzekwowania, zależy możliwość weryfikacji osób wykonujących zawód 

zaufania publicznego, których kompetencje oraz prawidłowość postepowania w działaniach 

zawodowych może być trudna do oceny w drodze popularnych mechanizmów rynkowych, 

stosowanych wobec przedstawicieli wielu innych zawodów. Wynika to z okoliczności, iż 

obiektywna ocena prawidłowości wykonywania niekiedy wysoko wyspecjalizowanych 

czynności zawodowych przez przedstawicieli zawodów zaufania publicznego pozostaje 

najczęściej poza zasięgiem możliwości przeciętnego obywatela, niebędącego 

profesjonalistą. Nie stanowi ona najczęściej szczególnego wyzwania dla osoby wykonującej 

ten sam lub podobny zawód, przez co korporacyjne (a w dalszej kolejności sądowe) 

instrumenty kontroli prawidłowości wykonywania zawodu oraz pozbawiania uprawnień 

zawodowych osób posiadających niedostateczne kwalifikacje lub naruszających zasady 

wykonywania zawodu, uznaje się za optymalne911.  

Również adwokatura stoi na stanowisku, iż świadczenie przez osoby wykonujące 

zawody zaufania publicznego czynności zawodowych odbywa się nie tyle w ich interesie 

własnym, co przede wszystkim w interesie publicznym, stąd uzasadnione jest sprawowanie 

nad nimi nadzoru z punktu widzenia jakości ich pracy, kompetencji zawodowych i 

przestrzegania zasad etyki zawodowej, która odgrywa w tym zakresie szczególną rolę912. 

Słusznie zauważył J. Naumann, że kwestia odpowiedzialności zawodowej jawi się 

 
909 Zob. H. Izdebski, Sprawowanie pieczy…, jw., s. 36. 
910 Por. R. Sarkowicz, Amerykańska etyka…, jw., s. 16. 
911 Zob. P. Przybysz, Instytucje prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, LEX. 
912 Zob. załącznik do uchwały nr 71/2015 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2015 r. 
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współcześnie coraz bardziej jako jedyny regulator prawidłowości wykonywania zawodu, zaś 

etyka zawodowa może być jedynym mechanizmem ją regulującym913.  

Należy wobec tego przyjąć, iż niezwykle istotne jest, aby samorząd zawodowy został 

wyposażony przez ustawodawcę w instrumenty i mechanizmy pozwalające na skuteczne 

egzekwowanie przestrzegania zasad etyki zawodowej. Bez tego byłby organizacją 

pozbawioną możliwości efektywnej realizacji jednej ze swych funkcji konstytucyjnych. 

Wydaje się przy tym, iż samo ich zagwarantowanie przepisami prawa jest jednak 

niewystarczające, gdyż efektywne sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu wymaga zarazem skutecznej działalność organów korporacji, które zostały 

powołane do kontroli i egzekwowania prawidłowości wykonywania zawodu, a także stałego 

doskonalenia wskazanych tu instrumentów i mechanizmów pod wpływem doświadczeń z 

praktyki ich stosowania914.  

 

4.4. Regulacja etyki adwokackiej w świetle ustawy o świadczeniu przez 

prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Zasady etyki adwokackiej obowiązują również osoby świadczące pomoc prawną w Polsce 

jako tzw. prawnicy zagraniczni915. Obecnie obowiązujące regulacje w tym zakresie zawarte 

są w ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy 

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej916. Implementowała ona do polskiego porządku 

prawnego trzy dyrektywy regulujące system świadczenia usług prawnych w Unii 

Europejskiej: Dyrektywę Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mającą na celu 

ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług917, 

Dyrektywę 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mającą na 

celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w Państwie Członkowskim innym 

niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych918 oraz Dyrektywę Rady 92/51/EWG z 

dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i 

szkolenia zawodowego, uzupełniającą dyrektywę 89/48/EWG919. Ustawa ponadto 

 
913 Zob. J. Naumann, Samorząd zawodowy, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów 

prawniczych…, jw., s. 217. 
914 Zob. E. Tkaczyk, Samorząd zawodowy… , jw., s. 64.  
915 Zob. K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w 

Polsce. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2004, LEX. 
916 Dz. U. Nr 126, poz. 1069, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 823. 
917 Dz. U. L 78/17 z 26.3.1977. 
918 Dz. U. L 77 z 14.3.1998. 
919 Dz. U. L 209 z 24.7.1992. 
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uregulowała zasady świadczenia pomocy prawnej przez prawników spoza UE oraz spółki z 

udziałem zagranicznym działające na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o 

spółkach z udziałem zagranicznym920. Efektem wejścia w życie jej postanowień stało się 

zróżnicowanie sytuacji prawnej prawników z UE oraz prawników spoza jej obszaru921. 

Zgodnie z art. 1 u.p.z. określa ona zasady i warunki świadczenia pomocy prawnej w 

Rzeczypospolitej Polskiej przez prawników zagranicznych. Zakres przedmiotowy 

wskazanej tu regulacji dookreśla zawarta w niej definicja pomocy prawnej, która, zgodnie z 

art. 1 ust. 2 u.p.z., oznacza działalność w zakresie odpowiadającym uprawnieniom adwokata 

lub radcy prawnego i obejmuje w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie 

opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed 

sądami i urzędami922. Ustawa nie dotyczy zatem wszelkich czynności świadczenia pomocy 

prawnej, ograniczając się zakresowo do działalności charakterystycznej dla uprawnień 

adwokatów i radców prawnych w Polsce923.  

Zakresem podmiotowym ustawy objęci zostali prawnicy zagraniczni, podzieleni na 

dwie grupy, tj. prawników z UE oraz prawników spoza UE. Do pierwszej grupy zaliczają 

się obywatele państw członkowskich UE, uprawnieni do wykonywania zawodu przy użyciu 

jednego z tytułów zawodowych odpowiadających tytułowi adwokata lub radcy prawnego 

uzyskanych w państwie członkowskim UE. Ponadto przepisy dotyczące prawników z UE 

stosuje się odpowiednio w stosunku do obywateli Republiki Islandii, Księstwa 

Liechtensteinu, Królestwa Norwegii i Konfederacji Szwajcarii uprawnionych do 

wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych odpowiadających 

tytułowi adwokata lub radcy prawnego uzyskanych w tych państwach lub w państwach UE, 

a także w stosunku do obywateli państw UE uprawnionych do wykonywania zawodu na 

podstawie tytułu uzyskanego w Republice Islandii, Księstwie Liechtensteinu, Królestwie 

 
920 Dz. U. Nr 60, poz. 253. 
921 Zob. M. Kożuch, Komentarz do ustawy o świadczeniu usług prawnych przez prawników zagranicznych, 

„Kwartalnik Prawa Publicznego” 2002, nr 3, s. 219-237. 
922 Por. Z. Klatka, Reprezentowanie klienta przez prawnika zagranicznego w postępowaniu przed sądami i 

innymi organami władzy publicznej (umowa o współdziałanie z radcą prawnym lub adwokatem), „Monitor 

Prawniczy” 2004, nr 21. 
923 Zdaniem B. Sołtysa usługi prawnicze w szerszym zakresie – zarówno pod względem podmiotowym 

(wykonywane przez świadczeniodawców nieposługujących się tytułem ekwiwalentnym do tytułu 

zawodowego adwokata lub radcy prawnego), jak i przedmiotowym (nieobjętym pomocą prawną adwokatów 

lub radców prawnych) – mogą być wykonywane w Polsce bezpośrednio na podstawie unijnych swobód 

przedsiębiorczości i świadczenia usług oraz na podstawie przepisów ustawy o świadczeniu usług na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Zob. B. Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich 

ograniczenia w prawie polskim, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa – Wydział 

Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 103. Por. K. Kłaczyńska, 

M. Kłaczyński, Świadczenie przez…, jw., LEX. 
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Norwegii i Konfederacji Szwajcarii. Do drugiej grupy – tj. prawników spoza UE – ustawa 

zalicza osoby niebędące obywatelami państwa członkowskiego UE, uprawnione do 

wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uznawanych w UE, a 

także każdą osobę, która przy użyciu tytułu zawodowego uzyskanego w państwie 

niebędącym członkiem UE jest uprawniona do wykonywania zawodu odpowiadającego – 

pod względem wykształcenia i uprawnień oraz podstawowych zasad jego organizacji i 

wykonywania – zawodowi adwokata lub radcy prawnego.  

U.p.z. różnicuje ponadto sytuację prawną prawnika zagranicznego w zależności od 

tego czy zamierza prowadzić stałą praktykę – przez co rozumie się stałe i systematyczne 

świadczenie pomocy prawnej przez prawnika zagranicznego w Rzeczypospolitej Polskiej 

czy zamierza wykonać jedynie tzw. usługę transgraniczną – przez co rozumie się 

jednorazową lub mającą charakter przejściowy czynność z zakresu pomocy prawnej, 

wykonywaną w Rzeczypospolitej Polskiej przez prawnika zagranicznego wykonującego 

stałą praktykę w innym państwie924. W obu przypadkach obowiązuje zasada wzajemności, 

chyba że umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę lub przepisy organizacji 

międzynarodowych, których Polska jest członkiem, stanowią inaczej925.  

Uzyskanie prawa do wykonywania zawodu adwokata przez prawnika zagranicznego, 

który zamierza wykonywać stałą praktykę jest połączone z obowiązkiem wpisu na jedną z 

list prawników zagranicznych prowadzonych przez ORA. Na listę wpisuje się prawników z 

UE zamierzających świadczyć pomoc prawną w zakresie odpowiadającym zawodowi 

adwokata oraz prawników spoza UE, których tytuł zawodowy uprawnia do wykonywania 

zawodu odpowiadającego zawodowi adwokata. Szczegółowe zasady prowadzenia listy 

prawników zagranicznych określiła NRA w „Regulaminie prowadzenia listy prawników 

zagranicznych”926.  

Z chwilą wpisu na listę adwokatów świadczących stałą praktykę w Polsce prawnik z 

UE staje się członkiem właściwej izby adwokackiej z wszelkimi prawami i obowiązkami z 

tego wynikającymi, z wyjątkiem możliwości korzystania z biernego prawa wyborczego. Na 

zasadzie równouprawnienia prawnik z UE korzysta również z tych samych co adwokat 

polski praw i obowiązków zawodowych927. Dotyczy go w szczególności obowiązek 

 
924 Zob. K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez…, jw., LEX. 
925 Szerzej na temat zasady wzajemności zob. Z. Klatka, Ustawa o świadczeniu przez prawników zagranicznych 

pomocy prawnej - sytuacja prawna spółek z udziałem prawników zagranicznych, „Monitor Prawniczy” 2003, 

nr 20, s. 936. 
926 Uchwała Nr 47/2004 NRA z dnia 18 września 2004 r. 
927 Od prawnika z Unii Europejskiej dokonującego wpisu na listę adwokatów nie jest wymagana znajomość 

języka polskiego. Wpis uprawnia do występowania przed wszystkimi sądami pomimo okoliczności, że – 
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przestrzegania w pełnym zakresie warunków wykonywania zawodu oraz zasad etyki 

adwokackiej928. W tym ostatnim zakresie, jak wskazuje K. Kłaczyńska i M. Kłaczyński, 

regulacja przesądza o obowiązku przestrzegania przez prawników praktykujących w innym 

państwie członkowskim niż państwo macierzyste norm etyki zawodowej zarówno państwa 

macierzystego, jak i przyjmującego, co może budzić pewne problemy w praktyce 

wykonywania zawodu, które wiążą się przede wszystkim z kwestią podlegania tzw. 

podwójnej deontologii. W razie wystąpienia konfliktu norm etycznych w konkretnej sytuacji 

zawodowej, w/w autorzy, postulują, aby w sytuacjach nieuregulowanych wyraźnie w 

Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej), 

przyznawać co do zasady pierwszeństwo normie surowszej, kierując się prymatem ochrony 

interesów klienta929. 

Bardziej luźne związki z samorządem zawodowym dotyczą prawników spoza UE, 

którzy po wpisie na listę adwokatów nie uzyskują członkostwa w izbie adwokackiej, choć 

są zobowiązani do opłacania połowy składki samorządowej. Ograniczony został również 

zakres ich czynności zawodowych, który sprowadza się wyłącznie do udzielania porad 

prawnych i sporządzania opinii prawnych dotyczących prawa państwa macierzystego lub 

prawa międzynarodowego. Adwokaci spoza UE w pełni i na tych samych warunkach co 

adwokaci krajowi podlegają natomiast warunkom wykonywania zawodu i zasadom etyki 

zawodowej. Prawników zagranicznych dotyczy również obowiązek ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy świadczeniu pomocy prawnej na 

zasadach obowiązujących adwokatów.  

Zgodnie z art. 10 ust. 1 u.p.z. prawnicy zagraniczni – zarówno z UE jak i spoza UE 

– po uzyskaniu stosownego wpisu na listę, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej 

według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Odrębności 

postępowania dyscyplinarnego dotyczą zmodyfikowanego katalogu kar dyscyplinarnych930 

oraz obowiązków informacyjnych związanych z zawiadamianiem organu państwa 

macierzystego prawnika zagranicznego o toczącym się postępowaniu oraz zastosowanych 

 
zgodnie z art. 5 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 

1070, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 365) – językiem urzędowym przed sądami jest język polski. Por. Wyrok ETS z 

dnia 19 września 2006 r. w sprawie Graham J. Wilson przeciwko Ordre des avocats du barreau de 

Luxembourg, C-506/04.  
928 Zob. K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez…, jw., LEX. 
929 Tamże. 
930 Zgodnie z art. 10 ust. 2 u.p.z. w miejsce kary zawieszenia w czynnościach zawodowych adwokata stosuje 

się karę zawieszenia prawa do świadczenia pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej na czas od trzech 

miesięcy do pięciu lat. Zamiast kary wydalenia z adwokatury stosuje się karę zakazu świadczenia pomocy 

prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 
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karach i środkach dyscyplinarnych, a także możliwości udziału organu macierzystego 

prawnika w postępowaniu931. 

W nieco bardziej liberalny sposób ukształtowane zostały zasady związane ze 

świadczeniem usług transgranicznych przez prawników zagranicznych, czyli 

wykonywaniem pewnych tymczasowych czynności na terytorium RP, bez zamiaru podjęcia 

stałej działalności zawodowej. Podobnie jak w przypadku prawnika świadczącego stałą 

praktykę, prawnik zagraniczny obowiązany jest do wskazania reżimu, któremu będzie 

podlegał świadcząc usługę prawną, tj. określenia czy będzie podlegał zasadom 

wykonywania zawodu i etyki zgodnie z regułami korporacji adwokackiej czy radcowskiej, 

o czym jest obowiązany poinformować dziekana odpowiedniej rady wraz z podjęciem 

świadczenia usługi transgranicznej. Prawnicy z UE są uprawnieni do wykonywania 

wszelkich czynności zawodowych, do których uprawnieni są adwokaci krajowi, a także 

podlegają tym samym warunkom wykonywania zawodu, jakie stosuje się do adwokatów, z 

wyjątkiem warunków dotyczących miejsca zamieszkania i wpisu na listę. Z kolei 

świadczenie usług transgranicznych przez prawników spoza UE zostało ograniczone 

wyłącznie do reprezentowania w postępowaniu cywilnym strony będącej obywatelem lub 

przynależącej do państwa, w którym prawnik ten jest uprawniony do wykonywania zawodu. 

Uprawnienie nie dopuszcza więc wykonywania czynności zawodowych z zakresu pomocy 

prawnej.  

W interesujący sposób przedstawia się kwestia przestrzegania zasad etyki 

zawodowej przez prawników świadczących usługi transgraniczne (przepisy dotyczące 

prawników z UE stosuje się w tym zakresie odpowiednio do prawników spoza UE). 

Świadczenie pomocy prawnej polegającej na reprezentowaniu klienta przez prawnika z UE 

działającego w reżimie adwokackim podlega z mocy wyraźnych postanowień ustawy dwóm 

równolegle obowiązującym regulacjom etyki zawodowej – regulacji etycznej obowiązującej 

adwokatów oraz regulacji etycznej obowiązującej go w państwie macierzystym, z 

pierwszeństwem zasad reżimu adwokackiego państwa goszczącego (zasada podwójnej 

deontologii)932. W ten sposób ukształtowanemu reżimowi etyki adwokackiej podlega 

 
931 Zgodnie z art. 10 ust. 3-4 u.p.z. sąd dyscyplinarny doręcza niezwłocznie właściwemu organowi w państwie 

macierzystym prawnika zagranicznego odpisy: aktu oskarżenia lub wniosku uprawnionego rzecznika 

dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wraz z powiadomieniem o uprawnieniach do 

zajęcia swojego stanowiska w sprawie oraz możliwości udziału przedstawiciela organu w rozprawie, orzeczeń 

i postanowień wydanych w toku postępowania dyscyplinarnego, środków odwoławczych. Organ 

zawiadamiany jest również o wymierzeniu kary upomnienia dziekańskiego wobec prawnika zagranicznego 

(art. 10 ust. 5 u.p.z.) 
932 Zob. K. Kłaczyńska, M. Kłaczyński, Świadczenie przez…, jw., LEX. 
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również prawnik z UE w przypadkach, w których reprezentacja klienta przez radcę 

prawnego nie jest dopuszczalna. Odwrotna sytuacja zachodzi w przypadku wykonywania 

innych usług transgranicznych (innych niż reprezentacja klienta). Prawnik z UE obowiązany 

jest wówczas przestrzegać warunków wykonywania zawodu obowiązujących w jego 

państwie macierzystym, z uwzględnieniem warunków wykonywania zawodu 

obowiązujących adwokatów, o ile przestrzegania tych ostatnich warunków można wymagać 

od osoby, która nie wykonuje stałej praktyki, i jeżeli jest to uzasadnione dla właściwego 

wykonywania czynności zawodowych oraz zachowania godności zawodu. Naruszenie 

obowiązku przestrzegania warunków wykonywania zawodu lub zasad etyki zawodowej 

przez prawnika z UE świadczącego usługę transgraniczną podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej właściwej dla odpowiedzialności adwokatów krajowych.  

Kwestia etyki zawodowej wiąże się również z problematyką współdziałania 

prawników zagranicznych z adwokatami w przypadkach tzw. przymusu adwokackiego, co 

dotyczy zarówno prawników wykonujących stałą praktykę, jak i usługi transgraniczne. 

Warunki i sposób tego rodzaju kooperacji określa umowa. Zawierające ją strony powinny 

mieć na uwadze jej cele, do których ustawa zalicza: prawidłowe wykonywanie obowiązków 

wobec klienta i wobec organu prowadzącego postępowanie przez prawnika zagranicznego, 

a w szczególności zapewnienie przestrzegania przez niego obowiązujących przepisów 

postępowania i zasad etyki zawodowej. Szczegółowe zasady zawierania tego rodzaju umów 

zostały określone przez samorząd adwokacki w „Regulaminie zasad współdziałania 

adwokata z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez 

adwokata”933.  

Należy również nadmienić, że prawnik z UE lub obywatel państwa członkowskiego 

UE, posiadający kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu adwokata 

może na zasadach określonych w u.p.z. uzyskać wpis na listę adwokatów (tzw. pełna 

inkorporacja). Wśród warunków niezbędnych do uzyskania wpisu ustawa wymaga m.in. 

spełniania przez kandydata przesłanek nieskazitelnego charakteru oraz rękojmi 

prawidłowego wykonywania zawodu adwokata, a także zaliczenia testu umiejętności, 

którego część ustna obejmuje zagadnienia dotyczące zasad organizacji i działania samorządu 

zawodowego, warunków wykonywania zawodu i zasad etyki zawodowej. Czynności 

 
933 Uchwała Nr 43/2004 NRA z dnia 5 czerwca 2004 r. 
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zawodowe osoby wpisanej w powyższym trybie na listę adwokatów podlegają w pełni i 

wyłącznie reżimowi u.p.o.a. i kodeksu etyki adwokackiej.  

 

4.5. Problematyka charakteru normatywnego kodeksu etyki adwokackiej  

i norm etyki adwokackiej oraz ich usytuowania w systemie prawa 

 

Jak wynika z dotychczasowych rozważań zasadnicze znaczenie z punktu widzenia 

rozwiązywania problemów etycznych, z którymi przedstawiciele zawodów zaufania 

publicznego spotykają się w praktyce zawodowej odgrywa treść regulacji etycznych 

(kodeksów etyki) ustalanych przez samorządy zawodowe. Zachowania z nimi sprzeczne 

stanowią podstawę odpowiedzialności dyscyplinarnej, co implikuje ich doniosłą rolę z 

punktu widzenia kształtowania postaw członków korporacji oraz funkcjonowania ich 

organów, odpowiedzialnych za sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu 

w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). Należy 

przy tym zauważyć, że wiele z określanych przez korporacje zasad etycznych, choćby w 

sposób pośredni, wpływa na realizację praw i obowiązków osób pozostających poza 

władztwem korporacyjnym. Z wyżej wymienionych względów problematyka 

korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej, ich podstaw prawnych, statusu formalnego, a 

także ich miejsca w porządku prawnym i stosunku do innych aktów prawnych oraz mocy 

wiążącej zawartych w nich reguł, stanowi zagadnienie istotne zarówno z punktu widzenia 

korporacji i zrzeszonych w nich osób, jak i korzystających z ich usług obywateli934.  

Ustalanie zasad etyki zawodowej w formie uchwał organów samorządów 

zawodowych przyjmujących formę kodeksów etyki zawodowej, stanowi jeden z przejawów 

ich działalności normodawczej, uważanej za jeden z fundamentów ich aktywności935. 

 
934 Zob. P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 43. Kwestia statusu norm zawartych w kodeksach etyki 

zawodowej oraz ich miejsca w systemie prawnym, pomimo przeszło dwóch dekad obowiązywania Konstytucji 

RP, stanowi nadal przedmiot dyskusji wewnątrz korporacji zawodowych. Świadczy o tym wymiana poglądów, 

która wywiązała się podczas konferencji „Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna”, 

która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu. Do najważniejszych problemów, które zarysowały 

się podczas konferencji zaliczono: problem relacji w jakich istotne dla zawodu adwokata wartości pozostają 

do norm zawartych w KEA, kwestię odpowiedzi na pytanie czy KEA jest aktem normatywnym i kwestię 

naruszenia norm etycznych jako materialnoprawnej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zob. K. 

Lipiński, P. Zagiczek, Konferencja „Kodeks etyki adwokackiej – analiza jurydyczna i aksjologiczna”, 

Wrocław, 22 kwietnia 2016 r., „Palestra” 2016, nr 9, s. 149. 
935 Zdaniem P. Rączki działalność normodawcza samorządów zawodowych obejmuje trzy zasadnicze obszary: 

1) działalność prawodawczą związaną z wykonywaniem zadań publicznych przekazanych do realizacji 

samorządowi zawodowemu; 2) działalność prawodawczą związaną z organizowaniem i utrzymaniem struktury 

organizacyjnej samorządu zawodowego; 3) działalność związaną z ustalaniem przez samorząd zawodowy 

zasad etyki zawodowej. Tego rodzaju podział, w opinii autora, wyczerpuje zakres przedmiotowy aktywności 

normodawczej organów samorządu zawodowego. Zob. P. Rączka, Działalność prawodawcza…, jw., s. 13, 
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Zagadnienia z tym związane stanowią zaś materię skomplikowaną i są przedmiotem sporów 

w doktrynie936. Nie jest ambicją tej pracy szczegółowe ich omówienie, zwłaszcza, że w 

ostatnich latach ukazały się opracowania monograficzne, które szczegółowo omawiają 

problematykę działalności normodawczej samorządów zawodowych, również 

prawniczych937. Unikając zbędnych powtórzeń w tym zakresie pragnę nakreślić jedynie 

wybrane, najistotniejsze z punktu widzenia tematyki tej pracy kwestie, czyli przede 

wszystkim związane z problematyką kwalifikacji formalnej i miejsca w systemie źródeł 

prawa938 korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem 

kodeksu etyki adwokackiej i norm w nim zawartych. 

Na wstępie należy poczynić kilka generalnych uwag na temat konstytucyjnego 

systemu źródeł prawa. 

 
238-241. Z kolei J. Ciapała zaproponował pogrupowanie przejawów normodawczej działalności samorządów 

zawodowych w sześciu kategoriach, wyróżniając: 1) akty odnoszące się do zadań w zakresie zapewnienia 

właściwego standardu wykonywania zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 2) akty mające za 

przedmiot określanie zasad etycznych, ujmowanych także w formie kodeksów etyki zawodowej; 3) akty 

określające zasady i tryb nadzorowania oraz kontrolowania czynności zawodowych; 4) akty dotyczące 

organizacji i trybu postępowania przed sądami dyscyplinarnymi; 5) akty zobowiązujące członków korporacji, 

a także niekiedy same organy samorządów, do określonych czynności, w tym świadczeń, zwłaszcza do 

uiszczania składek, opieki nad aplikantami, udzielania informacji, prowadzenia rejestrów i innej dokumentacji; 

6) akty adresowane do podmiotów zewnętrznych i stanowiące wyraz artykulacji interesów i reprezentowania 

opinii danego środowiska. Zob. J. Ciapała, Wpływ aktów prawnych samorządów zawodowych i gospodarczych 

na konstytucyjne wolności działalności gospodarczej oraz wyboru i wykonywania zawodu. uwagi w kontekście 

konstytucyjnego statusu samorządów, „Studia Iuridica Lublinensia” 2014, nr 22, s. 211-212. Por. M. Świstak, 

Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018, s. 95 i n.  
936 Zob. M. Karcz-Kaczmarek, M. Maciejewski, Samorządy zawodowe…, jw., s. 57. 
937 Godna uwagi jest przede wszystkim cytowana w tej pracy i kompleksowo ujmująca wymienione 

zagadnienia monografia P. Rączki, pt. „Działalność prawodawcza samorządów zawodowych w Polsce”. W 

ostatnim czasie ukazała się również monografia M. Świstak, pt. „Charakter prawny uchwał organów 

samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce”, będąca kompleksową analizą charakteru prawnego 

uchwał samorządu zawodowego radców prawnych (M. Świstak, Charakter prawny uchwał organów 

samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018), oraz monografia 

A. Wiktorzak, pt. „Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych samorządów 

zawodów zaufania publicznego” (A. Wiktorzak, Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów 

prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2018), odnosząca się przede wszystkim do analizy aktów wydawanych przez organy samorządów prawniczych 

w odniesieniu do ograniczeń, które one niosą dla konstytucyjnych praw i wolności osób wykonujących zawody 

zaufania publicznego. 
938 Używane tu pojęcie „systemu źródeł prawa” rozumiane jest jako „zbiór norm prawnych obowiązujących na 

danym terytorium, w danym czasie, wewnętrznie zhierarchizowanych, których tworzenie określa procedura 

legislacyjna, określająca podmioty właściwe do tworzenia prawa”. W. Michałek, Miejsce Konstytucji w 

systemie źródeł prawa w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2006, 

nr 12, s. 65. Zob. również: A. Bałaban, Źródła prawa w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd 

Sejmowy” 1997, nr 5, s. 33-44; J. Oniszczuk, Prawo, jego tworzenie i systematyka. Wybrane zagadnienia, 

Wydawnictwo WSHiP, Warszawa 1999, s. 78-93; A. Rost, Instytucje polskiego prawa konstytucyjnego, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2013, s. 12, 21 i n. Por. A. Bień-Kacała, Źródła 

prawa wewnętrznego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013. 
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Po pierwsze, podstawową zasadą tego systemu jest jego dualistyczny charakter, 

polegający na podziale systemu źródeł prawa na podsystem prawa powszechnie 

obowiązującego oraz podsystem prawa wewnętrznego (tzw. zasada podziału źródeł 

prawa)939. Akty zaliczane do pierwszej kategorii (akty prawa powszechnie obowiązującego) 

mogą regulować sytuację prawną wszystkich obywateli i organów państwowych, wszelkich 

instytucji i organizacji publicznych i prywatnych. Z kolei akty zaliczane do drugiej kategorii 

(akty prawa wewnętrznie obowiązującego) mogą regulować wyłącznie sytuację prawną 

podmiotów podległych organowi, który je wydał. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji 

wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów940. Oznacza to, iż nakładanie na 

jednostki generalnych i abstrakcyjnych powinności, przyznawanie im praw, czy też 

ustanawianie kompetencji organów władzy publicznej może mieć miejsce wyłącznie za 

pomocą aktów, które zaliczają się do jednego z wymienionych podsystemów. Ponadto 

organ, który zamierza ustanowić normy prawne skutecznie wiążące ich adresatów, a nie 

podsiada w danej materii kompetencji do wydania aktu prawa powszechnie obowiązującego, 

może tego dokonać wyłącznie w drodze aktu prawa wewnętrznego941.  

Po drugie, przyjmuje się, że konstytucyjny podsystem źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego – w przeciwieństwie do podsystemu prawa wewnętrznego942 – ma charakter 

zamknięty, polegający na ograniczeniu katalogu źródeł prawa zarówno w sensie 

podmiotowym, jak i przedmiotowym943. Oznacza to, że ustawa zasadnicza, w założeniu, 

wylicza w sposób wyczerpujący wszystkie typy aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących (zamknięcie przedmiotowe) oraz wszystkie podmioty uprawnione do ich 

wydawania (zamknięcie podmiotowe)944. W zakresie ustalenia katalogu źródeł prawa 

 
939 Zob. A. Bień-Kacała, Źródła prawa samorządowego w Konstytucji RP, [w:] Podstawy wolności zrzeszania 

się oraz zasada samorządności w prawie konstytucyjnym Polski i Ukrainy, W. Skrzydło, W. Szapował, K. 

Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, s. 167; M. Pichlak, Zamknięty system źródeł prawa. Studium 

instytucjonalizacji dyskursu prawniczego, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013, s. 

24.  
940 Zob. wyrok TK z 10 czerwca 2003 r., SK 37/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 53. 
941 Zob. M. Wiącek, Art. 87, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II..., jw., Legalis. 
942 Zob. A. Bień-Kacała, Źródła prawa…, jw., s. 167. 
943 Zob. M. Haczkowska, Art. 87, [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej…, jw., 

LEX. Jak zauważyła S. Wronkowska, konstytucyjne zamknięcie systemu źródeł prawa odnosi się do „źródeł 

prawa” rozumianych jako „akty prawotwórcze (normatywne) prawa stanowionego”, nie dotyczy zaś „źródeł 

prawa” rozumianych jako: (a) zespół czynników (a wśród nich wartości), które wpływają na to, że przepisy 

prawne mają taką a nie inną treść (tzw. materialne lub funkcjonalne źródła prawa) i nie wypowiada się 

jednoznacznie, czy wyklucza któryś z czterech podstawowych (b) faktów tworzących prawo (takich jak 

stanowienie, umowa, kształtowanie się norm prawa zwyczajowego, precedensy prawotwórcze), choć 

niewątpliwie za podstawowy fakt tworzący prawo uznaje stanowienie norm, a w konsekwencji za podstawowy 

rezultat faktów prawotwórczych - akty normatywne”. Zob. wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, 

OTK 2000, nr 5, poz. 141. 
944 Zob. wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. Por. M. Pichlak, Zamknięty 

system…, jw., s. 18-25.  
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powszechnie obowiązującego podstawowe znaczenie przypisuje się art. 87 ust. 1 i 2 

Konstytucji RP, który zalicza do nich: Konstytucję, ustawy, ratyfikowane umowy 

międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego, na obszarze działania 

organów, które je ustanowiły. Przyjmuje się, że powyższe wyliczenie nie jest wyczerpujące, 

gdyż w/w katalog uzupełniają inne, przewidziane przez Konstytucję RP, akty prawne, tj.: 

rozporządzenia z mocą ustawy wydawane czasie stanu wojennego (art. 234 ust. 2 

Konstytucji RP)945, układy zbiorowe pracy (art. 59 ust. 2 Konstytucji RP), regulaminy Sejmu 

i Senatu (art. 112 i art. 114 ust. 2 Konstytucji RP)946, akty prawne stanowione przez 

organizacje międzynarodowe (o których mowa w art. 91 ust. 3 Konstytucji RP)947. Niektórzy 

autorzy wskazują, że cechy źródeł prawa powszechnie obowiązującego posiadają również: 

inne uchwały Sejmu, niektóre uchwały Rady Ministrów, akty prawne stanowione przez 

NBP, ustawy zmieniające Konstytucję, akty prawne stanowione przez organizacje 

międzynarodowe i ich organy, a także umowy zawierane pomiędzy Radą Ministrów a 

związkami wyznaniowymi948.  

Nie jest możliwe uzupełnienie konstytucyjnego katalogu aktów prawa powszechnie 

obowiązującego w drodze ustawy949. Tego rodzaju ograniczenie – jak wynika z utrwalonego 

orzecznictwa TK950, a także poglądów wyrażanych w doktrynie – nie dotyczy aktów prawa 

wewnętrznego. Przyjmuje się, że zamknięcie systemowe źródeł prawa ich nie dotyczy. 

Oznacza to, że nie istnieją ustrojowe przeszkody, aby powierzać, na zasadach określonych 

w ustawie, kompetencje do ich wydawania innym niż wymienione w Konstytucji RP 

podmiotom, w tym podmiotom niezaliczanym do struktur organizacyjnych państwa 

(otwarcie podmiotowe), jak również aby ograniczać katalog aktów prawa wewnętrznego 

wyłącznie do aktów wskazanych w art. 93 Konstytucji RP (otwarcie przedmiotowe)951. J. 

Ciapała twierdzi, iż w ramach podsystemu prawa wewnętrznego funkcjonują, obok 

 
945 W ten sposób J. Oniszczuk: J. Oniszczuk, Źródła prawa w nowym orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2001, s. 21. 
946 W ten sposób L. Garlicki. Zob. L. Garlicki, Konstytucyjne źródła prawa administracyjnego, [w:] System 

Prawa Administracyjnego. Tom 2. Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. 

Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 56. 
947 W ten sposób M. Wiącek. Zob. M. Wiącek, Art. 87, jw., s. 67.  
948 Zob. M. Dąbrowski, Źródła prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji z 1997 r. – katalog 

zamknięty czy otwarty?, „Studia Prawnoustrojowe” 2004, nr 3, s. 91-107. 
949 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, jw., Legalis. Por. wyrok TK z dnia 24 listopada 1998 r., 

K 22/98, OTK 1998, nr 7, poz. 115. 
950 Zob. J. Oniszczuk, Prawo, jego tworzenie…, jw., s. 103-104. 
951 Zob. M. Olszówka, Konstytucyjny paradygmat aktu prawa wewnętrznego, „Ius Novum” 2013, nr 2, s. 98. 

Zdaniem A. Bałabana można przyjąć, że „prawo wydawania aktów wewnętrznych nie jest uzależnione od 

prawa wydawania przez dany organ aktów powszechnie obowiązujących”. Zob. A. Bałaban, Źródła prawa…, 

jw. s. 35. 
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wymienionych expressis verbis w ustawie zasadniczej uchwał i zarządzeń, akty o 

rozmaitych nazwach i formach, wydawane przez różne podmioty dysponujące z mocy 

ustawy władztwem publicznoprawnym, o ile odpowiadają one konstytucyjnej 

charakterystyce aktu prawa wewnętrznego952. 

Po trzecie, cechą charakterystyczną konstytucyjnego systemu źródeł prawa jest jego 

hierarchiczna struktura. Najwyższą pozycję zajmuje w nim Konstytucja RP, zarówno z 

punktu widzenia jej podstawowości, jako prawa najwyższego, jak i mocy prawnej w 

systemie źródeł prawa (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP)953. Oznacza to, że jakiekolwiek inne 

prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie może być uznane za 

ważniejsze od Konstytucji954, a postanowienia ustaw zwykłych, które konkretyzują zasady 

wyrażone w Konstytucji RP, nie mogą być z nimi sprzeczne955.  

Istotną konsekwencję hierarchicznych relacji zachodzących pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami aktów normatywnych stanowi wymóg zachowania zgodności 

treści aktów o niższej mocy prawnej z aktami o wyższej mocy prawnej, a także obowiązek 

zachowania niesprzeczności (spójności) aktów o niższej mocy prawnej z aktami o wyższej 

mocy prawnej, których uszczegółowieniu te pierwsze mają służyć. W tak zbudowanym 

systemie wskazać należy na szczególny prymat ustawy (w tym ustawy zasadniczej, której 

normy w stosunku do norm ustaw zwykłych traktowane są jako zasady956), który oznacza, 

że źródła prawa o niższej od ustawy mocy prawnej są podporządkowane ustawie w tym 

sensie, iż wydanie innego niż ustawa aktu stanowiącego źródło prawa wymaga zawartego w 

niej upoważnienia957. Warto wspomnieć, że na tym tle podsystem prawa wewnętrznego 

cechuje się hierarchiczną równością958. Wymogiem jest, aby akty prawa wewnętrznego były 

zgodne z aktami prawa powszechnie obowiązującego (art. 93 ust. 3 Konstytucji RP). 

W odniesieniu do wiążącego Rzeczpospolitą Polską prawa międzynarodowego art. 

9 Konstytucji RP wymaga uwzględnienia kategorii tzw. multicentryczności systemu959. Z 

 
952 Zob. J. Ciapała, Wpływ aktów…, jw., s. 200. 
953 Zob. J. Jaskiernia, Funkcje Konstytucji…, jw., s. 118. 
954 Zob. A. Ławniczak, Konstytucja III RP a prawo europejskie, „Przegląd Prawa i Administracji” 2010, nr 82, 

s. 169, 178. 
955 Zob. J. Oniszczuk, Źródła prawa…, jw., s. 37. 
956 Zob. tamże, s. 19. 
957 Zob. M. Wiącek, Art. 87, jw., Legalis. 
957 Tamże. Por. A. Bałaban, Źródła prawa…, jw. s. 41. 
958 Zob. A. Bień-Kacała, Źródła prawa…, jw., s. 166. 
959 Tamże, s. 166-167. Idea multicentryczności systemu zakłada zajmowanie przez inne niż państwa podmioty 

obszarów wcześniej zastrzeżonych wyłącznie dla państwa. W jej konsekwencji w obszarze obowiązującego 

prawa następuje krzyżowanie i zazębianie się kompetencji do tworzenia, wykonywania, stosowania i wykładni 

prawa pomiędzy państwami a ośrodkami zewnętrznymi, w przypadku prawa międzynarodowego legalnie 

działającymi podmiotami ponadnarodowymi lub międzynarodowymi, w których efekcie powstaje jeden, 
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tego przepisu wynika nie tylko obowiązek przestrzegania przez państwo 

prawnomiędzynarodowych zobowiązań, ale także otwartość polskiego systemu prawnego 

na regulacje zewnętrzne960. TK w wyroku z dnia 11 maja 2005 r. (K 18/04) wskazał, że 

„prawną konsekwencją art. 9 Konstytucji jest konstytucyjne założenie, iż na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, obok norm (przepisów) stanowionych przez krajowego 

legislatora, obowiązują uregulowania (przepisy) kreowane poza systemem krajowych 

(polskich) organów prawodawczych. Ustrojodawca konstytucyjny świadomie więc przyjął, 

że system prawa obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej mieć będzie charakter 

wieloskładnikowy”961. 

Współobowiązywanie podsystemów regulacji prawnych pochodzących z różnych 

źródeł prawodawczych wymaga, jak dodaje TK w w/w orzeczeniu, koegzystencji „na 

zasadzie obopólnie przyjaznej wykładni i kooperatywnego współstosowania”962. Ich 

uwzględnienie w hierarchii źródeł prawa wymagałoby, zgodnie z propozycją A. 

Biłgorajskiego, ustalenia następującego porządku powszechnie obowiązujących aktów 

normatywnych963:  

1) Konstytucja RP (art. 8 ust. 1 Konstytucji RP); ustawa o zmianie Konstytucji RP (art. 

235 ust. 1 Konstytucji RP); powszechne zasady prawa międzynarodowego, nieujęte 

w samej Konstytucji RP ani w obowiązujących traktatach (art. 9 Konstytucji RP); 

2) umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie (art. 

91 ust. 2 Konstytucji RP) lub w drodze referendum ogólnokrajowego (art. 90 ust. 1 

w zw. z art. 90 ust. 3 Konstytucji RP); wtórne (pochodne) prawo UE, tj. 

rozporządzenia unijne oraz - pod pewnymi warunkami - dyrektywy unijne 

samowykonalne (art. 91 ust. 3 Konstytucji RP);  

3) zwyczajowe normy prawa międzynarodowego nieujęte w obowiązujących traktatach 

(art. 9 Konstytucji RP);  

4) ustawy; rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy; 

 
niehierarchiczny system ośrodków władzy posiadających kompetencje prawodawcze, wykonawcze i 

sądownicze. Zob. R. Grzeszczak, Unia Europejska jako multicentryczny system prawny i mozaika 

konstytucyjna, [w:] Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga jubileuszowa 

Profesora Mirosława Wyrzykowskiego, red. A. Bodnar, A. Ploszka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, 

LEX. 
960 Zob. M. Niedźwiedź, Stanowienie prawa w multicentrycznym porządku prawnym – konflikt czy 

współistnienie wartości?, [w:] Aksjologia prawa administracyjnego Tom I, red. J. Zimmermann, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2017, LEX. 
961 Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
962 Tamże. 
963 Zakładając podporządkowanie hierarchiczne poszczególnych szczebli systemu źródeł prawa oraz 

równorzędność aktów usytuowanych na tym samym szczeblu. 
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5) rozporządzenia; umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie prostym (w inny 

sposób niż za uprzednią zgodą wyrażoną w formie ustawy lub w drodze referendum 

ogólnokrajowego); rozmaite jednostronne oświadczenia, deklaracje i akty państwa 

polskiego, np. uznanie, protest, zrzeczenie się, przyzwolenie, odwołanie (art. 9 

Konstytucji RP); 

6) akty prawa miejscowego964. 

Wskazuje się, że multicentryczność systemu prawnego wpływa na ograniczanie 

znaczenia zasady hierarchiczności systemu, na rzecz zasady równorzędności źródeł 

prawa965. W jej konsekwencji ustalanie wzajemnych relacji i właściwego zastosowania 

aktów prawnych wymaga bardziej badania ich wzajemnego oddziaływania na siebie, niż 

stosunku nadrzędności i podporządkowania (hierarchii)966. 

Na koniec tej krótkiej charakterystyki konstytucyjnego systemu źródeł prawa 

wskazać należy na wymaganie, aby każde działanie władzy publicznej opierało się na 

normie kompetencyjnej, która udziela upoważnienia do tego działania. Działanie takie nie 

może zarazem naruszać innych obowiązujących norm prawnych967. W konsekwencji 

warunkiem uznania aktu normatywnego za akt pochodzący od organu władzy publicznej jest 

stwierdzenie, że został on wydany na podstawie kompetencji prawodawczej i w przepisanym 

trybie968. 

SN wskazuje, iż samorząd zawodowy pełni funkcje zlecone z zakresu administracji 

publicznej969. Wchodzą one w zakres kompetencji organów tego samorządu i nie mogą być 

- drogą własnego działania tychże organów - zwiększane, zmniejszane ani przenoszone na 

inne podmioty. Dysponując ustawowym upoważnieniem do dokonywania określonych 

czynności organ samorządu zawodowego nie może więc, ani w odniesieniu do całokształtu 

tej kompetencji, ani w odniesieniu do indywidualnej sprawy, własnym działaniem uchylić 

się od realizowania swojej ustawowej kompetencji970. Organy kolegialne samorządu 

zawodowego w wykonywaniu ustawowych kompetencji posługują się formą uchwały 

 
964 Zob. A. Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, 

wzory pism, pytania i kazusy, LEX, Warszawa 2013, LEX. 
965 Tamże. Por. W. Lang, Wokół „Multicentryczności systemu prawa”, „Państwo i Prawo” 2005, z. 7, s. 95. 
966 Zob. M. Niedźwiedź, Stanowienie prawa…, jw., LEX. 
967 Zob. J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa prawnego w sejmowym postępowaniu 

ustawodawczym, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1999, s. 72. Por. P. Przybysz, Instytucje prawa 

administracyjnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, LEX. 
968 Zob. M. Zubik, W. Sokolewicz, Art. 2, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz. Tom I, jw., LEX. 
969 Zob. wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, OSNP 2004, nr 22, poz. 395. 
970 Zob. wyroki SN: z dnia 13 maja 1994 r., I PO 4/94, OSNP 1994, nr 3, poz. 52; z dnia 21 września 1995 r., 

I PO 8/95, OSNP 1996, nr 7, poz. 106. 
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wydanej na podstawie i w granicach przepisów powszechnie obowiązujących. Do ich 

działań podejmowanych w tej formie ma zastosowanie przepis art. 7 Konstytucji RP, 

zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa971. 

Oznacza to, że prawo powszechnie obowiązujące wyznacza granice kompetencji organów 

samorządu zawodowego i wymusza zgodność podejmowanych przez te organy uchwał z 

tym prawem972. 

Warto również przywołać stanowisko NSA w Warszawie, zawarte w wyroku z dnia 

23 kwietnia 1991 r. (II SA 238/91), a więc podjęte jeszcze przed konstytucyjnym 

określeniem pozycji samorządu zawodowego, w którym stwierdzono, że „przymusowy 

samorząd zawodowy, jako zdecentralizowana na rzecz korporacji forma wykonywania 

administracji publicznej wobec jego członków, występuje jako podmiot władztwa 

publicznego, a więc jest ściśle związana w swoim działaniu obowiązującym porządkiem 

prawnym. Natomiast swobodzie samorządowego działania pozostawione są tylko określone 

sfery wnętrza organizacyjnego korporacji, sprawy deontologii zawodowej, a więc sprawy 

określone jako domena »władztwa organizacyjnego«. Nie można pod żadnym pozorem 

mieszać władztwa publicznego samorządu zawodowego z jego władztwem 

organizacyjnym”973. 

Przed rozpatrzeniem statusu formalnego i pozycji w systemie prawnym 

korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej, w tym Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), jako jednego z przejawów normodawczej 

działalności samorządu adwokackiego, należy wpierw wskazać na dość skomplikowany 

charakter problematyki działalności samorządów zawodowych w tym obszarze regulacji. 

Wynika on z okoliczności, że poza sygnalizowanymi już problemami związanymi z 

wykładnią niejednoznacznej regulacji ustrojowej samorządu zawodowego zasadnicze 

wątpliwości budzą przepisy ustaw korporacyjnych, które choć odnoszą się do kwestii 

opracowywania przez poszczególne samorządy zawodowe zasad etyki zawodowej, to czynią 

to w sposób zróżnicowany i czasami dość niejasny. 

Nawet pobieżna lektura obowiązujących poszczególne samorządy zawodowe 

regulacji dotyczących podstaw prawnych kodeksów etyki zawodowej pozwala dostrzec 

poważne różnice pomiędzy nimi. Niektóre z korporacji (lub wyraźnie wskazane ich organy) 

 
971 Zob. wyrok SN z dnia 14 października 1999 r., III SZ 2/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 772. 
972 Zob. Wyrok SN z dnia 20 stycznia 2011 r., III ZS 19/10, LEX nr 784947.  
973 Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 1991 r., II SA 238/91, ONSA 1992, nr 3-4, poz. 61. 
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zostały upoważnione ustawowo do „uchwalania” zasad etyki zawodowej974, inne do ich 

„określania”975 lub „ustalania”976 czy „ustanawiania”977, a jeszcze inne do ich 

„kodyfikowania”978, a nawet „wypowiadania się” w ich sprawie979. Konsekwencję 

istniejącego w tym obszarze zamętu terminologicznego stanowią słusznie podnoszone w 

doktrynie wątpliwości dotyczące zasad tworzenia i form tego rodzaju regulacji. Ponadto, jak 

zauważył P. Łabieniec, „niejednolitość terminologii nie pozwala na jednoznaczne ustalenie, 

czy polski prawodawca zakłada, że zasady deontologiczne są »zastane« jako konsekwencje 

ogólnoetycznych norm postępowania i jako takie wymagają jedynie odkrycia i spisania, czy 

też raczej są ustanawiane przez suwerena, jakim dla członków korporacji zawodowej są 

władze tej korporacji”980.  

Zwraca także uwagę kwestia niejednolitego wyposażania poszczególnych organów 

samorządów zawodowych w kompetencję normodawczą. Najczęściej była ona powierzana 

najwyższym organom poszczególnych korporacji981, ale nie jest to zasadą982. 

Niekonsekwencję ustawodawcy w tym zakresie widać wyraźnie na przykładzie dwóch 

„siostrzanych” samorządów prawniczych – adwokackiego i radcowskiego. Art. 57 pkt. 7 

ustawy o radcach prawnych wyraźnie wskazuje, że to do kompetencji Krajowego Zjazdu 

Radców Prawnych, będącego najwyższym organem samorządu radcowskiego, należy 

„uchwalanie zasad etyki radców prawnych”. Z kolei Prawo o adwokaturze, w art. 3 ust. 1 

 
974 Zob. np. art. 51 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 130 z późn. zm.; art. 57 pkt 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

75 z późn. zm.; art. 48 ust. 2 pkt 3. ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 944 z późn. zm. 
975 Zob. np. art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, t.j. Dz.U. z 

2021 r. poz. 628. 
976 Zob. art. 3 ust. 1 pkt 5 u.p.o.a. 
977 Zob. np. art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm. oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 

2009 r. o izbach lekarskich, t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1342. 
978 Zob. art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 866 

z późn. zm. 
979 Art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 z późn. 

zm. 
980 P. Łabieniec, Funkcje i status kodeksów etyki zawodowej, [w:] Etyka zawodowa komornika sądowego, red. 

A. Marciniak, Currenda, Sopot 2016, LEX. 
981 Np. Krajowemu Zjazdowi Lekarzy (art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, t.j. 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1342); Krajowemu Zjazdowi Diagnostów Laboratoryjnych (art. 44 pkt 6 ustawy z dnia 

27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 866 z późn. zm.); Krajowej Radzie 

Notarialnej (art. 40 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1192 

z późn. zm.).  
982 Jako wyjątkową w tym zakresie można wskazać regulację ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.), 

której art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. c) powierza kompetencję do podejmowania uchwał w sprawach zasad etyki 

zawodowej Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów, a nie Krajowemu Zjazdowi Biegłych Rewidentów, jako 

najwyższemu organowi tego samorządu. 



236 

 

pkt. 5, stanowi, że zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest „ustalanie i 

krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie”. Jak widać, przepis 

ten nie wskazuje wyraźnie ani organu adwokatury legitymowanego do jego wykonania, ani 

formy, w której „ustalanie” zasad etyki zawodowej powinno następować983. W praktyce 

adwokatura powierzyła „ustalanie” zasad etyki adwokackiej w postaci sformalizowanej 

(kodeksu) NRA, która dokonuje tego w formie uchwały. Oznacza to, że odmiennie niż w 

przypadku znakomitej większości korporacji zawodowych, kompetencja w tym zakresie nie 

jest realizowana przez najwyższy organ samorządu adwokackiego. Obecnie obowiązujące 

Prawo o adwokaturze uczyniło takim organem KZA984. Nie wpłynęło to jednak na praktykę 

normodawczą adwokatury, wobec czego formalizowanie etyki adwokackiej pozostało w 

gestii NRA. Analiza przepisów ustawy Prawo o adwokaturze pod kątem ustalenia przyczyn 

takiego stanu rzeczy prowadzi przy tym do zaskakujących wniosków. Wynika z niej 

bowiem, że przepisy nie tylko nie zawierają normy wyraźnie kształtującej kompetencję 

któregokolwiek z organów tego samorządu do uchwalenia zasad etyki adwokackiej (nie 

zawierały jej również na dzień przyjęcia obowiązującego tekstu kodeksu, jak również na 

dzień przyjęcia jego pierwotnej wersji), ale nie dają również wyraźnych podstaw do 

przypisania kompetencji w tym zakresie NRA. Wynika to z okoliczności, że przepis art. 58 

u.p.o.a., określający zakres działania tego organu, wylicza jego zadania w sposób 

enumeratywny (katalog zamknięty), przy czym ustalanie (uchwalanie) zasad etyki 

adwokackiej trudno wpisać w wykonanie któregokolwiek z nich985. W konsekwencji należy 

przyjąć, że uchwalenie przez NRA obowiązującego kodeksu etyki adwokackiej nastąpiło 

pomimo braku wyraźnej ustawowej normy kompetencyjnej. Działalność NRA w tym 

zakresie należy zatem rozpatrywać na gruncie pewnej tradycji, sięgającej uchwalenia 

pierwszego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Co warte podkreślenia, 

obowiązujące wówczas przepisy ustrojowe dotyczące adwokatury w ogóle nie 

 
983 Jak już wspomniałem wcześniej, można zatem przyjąć, że „ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej 

oraz dbałość o ich przestrzeganie” stanowi zadanie samorządu adwokackiego, które dotyczy działalności 

różnych jego organów, które realizują je w zakresie swoich kompetencji. W tym zakresie należy mieć przede 

wszystkim na względzie zakres działania KZA, NRA oraz WSD, a także organów izb adwokackich. 
984 Pierwowzorem KZA była instytucja Zjazdu Adwokatury, wprowadzona nowelizacją ustawy o ustroju 

adwokatury dokonaną w 1956 r., która weszła w życie w dniu 28 listopada 1956 r. Organ ten, posiadający dość 

ograniczone kompetencje, funkcjonował jedynie przez kilka lat i został zlikwidowany ustawą z 19 grudnia 

1963 r. o ustroju adwokatury, Dz.U. z 1963 r. nr 57, poz. 309. Zob. S. Janczewski, Zjazd Adwokatury, 

„Palestra” 1959, nr 5, s. 7-10; M. Zaborski, Zjazd Adwokatury jako naczelny organ adwokatury w Polsce w 

latach 1956–1963. Zarys problemu, „Palestra” 2012, nr 5-6, s. 30-44. 
985 Zob. postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2017 r., SDI 87/17, LEX nr 2435676; Ł. Chojniak, O wybranych 

problemach ze stosowaniem materialnego prawa dyscyplinarnego adwokatów z perspektywy gwarancji 

obwinionego do rzetelnego postępowania, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, nr 1, s. 74-75. 
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przewidywały ustalania przez którykolwiek z jej organów (zarówno wprowadzony nowelą 

ustawy o ustroju adwokatury z dnia 19 listopada 1956 r. Zjazd Adwokatury, jak i NRA) 

zasad etyki zawodowej986, choć w praktyce, o czym była już mowa, zasady te uznawane 

były za obowiązujące. Dodać należy, że przyjęta wówczas przez NRA regulacja nie została 

uchylona przez Ministra Sprawiedliwości, uprawnionego w zakresie badania uchwał 

organów adwokatury pod kątem ich sprzeczności z obowiązującym prawem987. 

Z punktu widzenia obecnych przepisów określających zakresy działania organów 

adwokatury, wiele przemawia za uznaniem kompetencji normodawczej w zakresie ustalania 

zasad etyki adwokackiej KZA. Zwrócić należy uwagę, że art. 56 u.p.o.a. określający zakres 

działania tego organu, czyni to w sposób przykładowy, na co wskazuje użycie w treści tego 

przepisu zwrotu „w szczególności” (katalog otwarty)988. Oznacza to, że poza 

skonkretyzowanym w nim, podstawowym przedmiotem działania (który nie odnosi się 

bezpośrednio do kwestii etyki adwokackiej), możliwe jest podejmowanie przez KZA innych 

działań, służących realizacji określonych ustawowo zadań i celów adwokatury, nie 

wyłączając – jak się wydaje – aktywności uchwałodawczej w obszarze etyki adwokackiej. 

Za takim kierunkiem interpretacji przemawia również z całą pewnością regulacja ustrojowa 

samorządu zawodowego, z której wynika doniosła rola etyki zawodowej z punktu widzenia 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, sprawowanej przez organy samorządu 

zawodowego, a także znaczenie, jakie środowisko adwokackie tradycyjnie przypisuje 

problematyce etyki i godności zawodu. Niektórzy przedstawiciele adwokatury wskazują 

wręcz, że wykonanie ustawowego obowiązku ustalania zasad etyki zawodowej poprzez ich 

kodyfikację nadaje normom etycznym zawartym w kodeksie etyki adwokackiej rangę 

przepisów prawa, wobec czego ich treść traktowana jest nie tylko jako pogląd wyrażony 

przez korporację na sprawy etyki zawodowej, lecz stanowi „normy prawne podane 

adwokatom do stosowania jako normy obowiązujące”989. W takich warunkach uzasadnione 

wydaje się oczekiwanie, aby pochodziły one od najwyższego, reprezentującego ogół 

adwokatury, organu przedstawicielskiego, jakim jest KZA990. Poza silną, nadaną mu mocą 

 
986 Zob. ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury ze zm. wprowadzonymi ustawami: z dnia 19 

listopada 1956 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury, Dz. U. Nr 54, poz. 247, 

248, z dnia 5 listopada 1958 r. o zmianie ustawy z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury, Dz. U. Nr 

68, poz. 337. 
987 Zob. ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. o ustroju adwokatury, t.j. z dnia 23 stycznia 1959 t., Dz.U. Nr 8, poz. 

40 i 41. 
988 Zob. postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2017 r., SDI 87/17, LEX nr 2435676; Ł. Chojniak, O wybranych 

problemach…, jw., s. 74-75. 
989 Zob. K. Pędowski, Refleksje na temat ustawy - prawo o adwokaturze, „Palestra” 1982, nr 9-10, s. 38. 
990 Por. P. Rączka, Legitymacja organów samorządu komorniczego do uchwalenia kodeksu etyki zawodowej, 

[w:] Etyka zawodowa komornika sądowego, red. A. Marciniak, Currenda, Sopot 2016, LEX. 
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ustawy Prawo o adwokaturze z 1982 r., pozycją ustrojową, istotne jest również dostrzeżenie 

roli, jaką organ ten odgrywa w praktyce funkcjonowania korporacji, zwłaszcza z punktu 

widzenia podejmowanej na jego forum działalności uchwałodawczej dotyczącej istotnych 

problemów związanych z wykonywaniem i ochroną zawodu, praworządnością oraz ochroną 

praw i wolności obywatelskich, jego reprezentatywności oraz związanego z tym autorytetu 

korporacyjnego. 

Powyższe prowadzi do wniosku, że obowiązujący Zbiór Zasad Etyki Adwokackiego 

i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) został uchwalony przez organ samorządu 

zawodowego adwokatury (NRA) działający w zakresie niedookreślonego upoważnienia 

zawartego w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o adwokaturze, co należy złożyć na karb 

legislacyjnej niejednoznaczności. Dodać należy, że ani poszczególne uchwały NRA 

dotyczące regulacji etyki adwokackiej, ani sam Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeks etyki adwokackiej), nie wskazują podstawy prawnej jego uchwalenia i 

obowiązywania991. Co do formy, stanowi on akt normatywny o charakterze generalno-

abstrakcyjnym, którego podstawowym celem jest zapewnienie wykonywania przez 

adwokatów czynności zawodowych zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz sprzyjanie 

kontroli tego obowiązku (w tym w ramach postepowania dyscyplinarnego), czemu mają 

służyć zawarte w nim normy, zwłaszcza o charakterze aksjologicznym, uznane i przyjęte do 

stosowania przez środowisko adwokackie.  

Wydaje się, że wątpliwości dotyczące statusu uchwalanych przez samorządy 

zawodowe kodeksów etyki zawodowej związane są przede wszystkim z tym, że korporacje 

tworzą normy, które są w założeniu normami o charakterze etycznym, a następnie 

kodyfikują te normy w zbiorach (kodeksach etycznych) przypominających akty prawne. Co 

więcej, dokonują tego na podstawie – mniej lub bardziej precyzyjnego – upoważnienia 

zawartego w ustawie korporacyjnej i stosują te normy de facto na równi z normami 

prawnymi. Odgrywają one doniosłą rolę zwłaszcza na gruncie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. Ze względu na istotne konsekwencje jakie mogą wynikać dla członków 

korporacji z nieprzestrzegania norm etycznych – z pozbawieniem prawa wykonywania 

zawodu na czele – problematyka ich charakteru, jak również charakteru ich zbiorów, 

podejmowana była wielokrotnie w doktrynie i orzecznictwie, w tym rangi konstytucyjnej. 

 
991 Zob. chociażby: Uchwała Nr 66/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r. w sprawie 

zmiany § 9 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (tekst jednolity – obwieszczenie Prezydium 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 lutego 2018 r.).  
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W dalszej części tego podrozdziału zostaną zaprezentowane niektóre z propozycji w tym 

zakresie.  

 Odwołując się do poczynionych wcześniej uwag dotyczących konstrukcji 

konstytucyjnego systemu źródeł prawa, należy w pierwszej kolejności wskazać, że w 

konsekwencji przyjęcia na gruncie Konstytucji RP z 1997 r. zamkniętego systemu źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego działalność normotwórcza samorządów zawodowych, 

w tym dotycząca uchwalania kodeksów etyki zawodowej, nie znajduje w nim miejsca992. 

Wynika to z faktu, iż samorządy zawodowe ani nie zostały konstytucyjnie upoważnione, ani 

też nie mogą zostać upoważnione ustawowo do stanowienia aktów prawa powszechnie 

obowiązującego993. Potwierdza to orzecznictwo. Choćby w wyroku z dnia 7 marca 2012 r. 

(K 3/10) TK stwierdził, że przepisy Konstytucji RP wykluczają powierzanie organom 

samorządu zawodowego kompetencji w zakresie stanowienia prawa powszechnie 

obowiązującego, czego konsekwencję stanowi brak możliwości regulowania przez nie 

spraw dotyczących statusu jednostki994. Z kolei w wyroku SN z dnia 8 lipca 2010 r. (II CSK 

108/10) wskazał, że zarzut kasacyjny naruszenia prawa materialnego przez błędną jego 

wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie (art. 3983 § 1 pkt 1 k.p.c.) nie ma odniesienia do 

badania norm kodeksów etyki zawodowej, gdyż stanowią one zbiory reguł etycznych i nie 

mają postaci aktu normatywnego w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, a tym samym sytuują 

się poza obszarem źródeł prawa powszechnie obowiązującego995. 

Jako odosobniony należy zaprezentować pogląd P. Lisowskiego, który usytuował 

niektóre stanowione przez samorządy zawodowe akty o charakterze generalno-

abstrakcyjnym w kategorii swoistych, powszechnie obowiązujących, lokalnych źródeł 

prawa, niebędących aktami prawa miejscowego, wiążących tylko członków danej wspólnoty 

samorządowej. Charakter taki, w opinii tego autora, posiadają akty prawne tworzone przez 

organy korporacji o ograniczonej – w ramach struktur samorządu zawodowego – 

właściwości miejscowej (np. organy izby adwokackiej) i dotyczące regulowania kwestii 

odnoszących się do członków danej struktury samorządowej (np. dotyczące wysokości 

składki samorządowej członków izby adwokackiej). Z uwagi na specyfikę materii 

regulowanej w tego typu aktach, która, zdaniem Lisowskiego, możliwa jest do normowania 

wyłącznie za pomocą norm powszechnie obowiązującego prawa, tego rodzaju kwalifikacja 

 
992 Zob. interesujące uwagi A. Korytowskiej: A. Korytowska, Problem zgodności kodeksu etyki lekarskiej z 

Konstytucją RP, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2009, z. 1. 
993 Zob. M. Szydło, Art. 17, jw., Legalis. 
994 Zob. wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK Seria A 2012 nr 3, poz. 25. 
995 Zob. wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 108/10, LEX nr 602676. 
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jest jedyną możliwą do przyjęcia w ramach wyznaczonych przez konstytucyjny system 

źródeł prawa, mając przede wszystkim na względzie racjonalność działań ustrojodawcy996.  

Usytuowanie kodeksów etyki zawodowej poza systemem źródeł prawa powszechnie 

obowiązującego nie musi oznaczać, że pozostają one dla tego systemu indyferentne. Jak 

odnotował M. Wiącek, w systemie występują pewne akty, niezaliczone do katalogu źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego, „z których wydaniem związane są różnego rodzaju 

skutki prawne w zakresie kształtowania treści aktów prawa powszechnie 

obowiązującego”997. Jak zauważył ten autor, prawo nie funkcjonuje w próżni, lecz odwołuje 

się i wiąże skutki prawne z różnorodnymi zjawiskami społecznymi, do których zaliczają się 

także inne niż prawo systemy normatywne, określające reguły postępowania w wielu 

dziedzinach życia społecznego998. Systemy te – jak wywodzi – wzajemnie się przenikają i 

uzupełniają. Prawo powszechnie obowiązujące, którego zadaniem jest regulowanie życia 

społecznego, może więc wiązać skutki prawne z treścią reguł postępowania należących do 

odrębnych, pozaprawnych systemów normatywnych. Zdaniem Wiącka takim systemem jest 

system norm etycznych zawarty w kodeksach stanowionych przez samorządy zawodowe. 

Jego zastosowanie przy interpretacji norm prawnych nie oznacza jednak, że automatycznie 

uzyskują one z tego tytułu status prawa powszechnie obowiązującego999.  

Pogląd o posiłkowym charakterze norm zawartych w kodeksach etyki zawodowej, 

jako norm należących do odrębnego i niezależnego względem systemu prawnego systemu 

normatywnego, w procesie interpretacji norm prawnych zawartych w aktach prawa 

powszechnie obowiązującego, znajduje uznanie w orzecznictwie TK. Konsekwentnie 

odmawia się w nim przyznania kodeksom etyki zawodowej statusu aktów prawnych, a 

normom w nich zawartym charakteru norm prawnych. Pierwsza i szeroko komentowana 

wypowiedź sądu konstytucyjnego w tym przedmiocie miała miejsce jeszcze przed 

uchwaleniem obecnie obowiązującej Konstytucji RP, a zatem przed systemowym 

zamknięciem katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. W 1992 r. TK stanął na 

stanowisku, że normy zawarte w uchwalonym przez samorząd lekarski 14 grudnia 1991 r., 

w wykonaniu kompetencji ustawowej zawartej w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o izbach 

 
996 Zob. P. Lisowski, Lokalne źródła prawa, [w:] Prawo administracyjne, red. J. Boć, Kolonia Limited, 

Wrocław 2004, s. 85-87, 103-104. Por. M. Szydło, Art. 17, jw., Legalis. Ogólnej charakterystyki aktów prawa 

miejscowego dokonał TK w postanowieniu z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02, OTK-A 2004 nr 9, poz. 

97. 
997 M. Wiącek, Art. 87, jw., Legalis. 
998 Por. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, jw., s. 33-37. 
999 Zob. M. Wiącek, Art. 87, jw., Legalis. 
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lekarskich1000, kodeksie etyki lekarskiej „mają charakter norm deontologicznych, a nie norm 

należących do zakresu administracji państwowej. Stanowienie norm deontologicznych nie 

należy do właściwości organów państwa. Państwo zatem nie jest uprawnione do zlecenia 

stanowienia tych norm komukolwiek, także organom samorządu lekarskiego. Państwo 

bowiem może zlecić jedynie tworzenie norm prawnych. Normy deontologiczne, same przez 

się charakteru prawnego nie posiadają. Należą bowiem do niezależnego od prawa zbioru 

norm etycznych. Upoważnienie zawarte w ustawie o izbach lekarskich do uchwalenia przez 

zjazd lekarzy norm deontologicznych jest jedynie ustawowym potwierdzeniem powszechnie 

uznawanego prawa korporacji lekarskiej (także i innych korporacji zawodowych) do 

określania zasad deontologicznych w zgodzie z uznawanym przez te korporacje systemem 

wartości. Upoważnienie to nie jest natomiast delegacją ustawową w sensie scedowania na 

samorząd lekarski funkcji należących do organów administracji państwowej”1001. TK 

wskazał również, że zbiory norm prawnych i norm etycznych nie pokrywają się, wobec 

czego normy etyczne nie muszą być zgodne z normami prawnymi. Twierdzenie przeciwne 

– zdaniem TK – zakładałoby priorytet norm prawnych nad normami etycznymi, a „to raczej 

prawo powinno mieć legitymację etyczną”, niż etyka, która nie wymaga „legitymacji 

legislacyjnej”1002. TK uznał z tego tytułu, że „skoro nie można z istoty rzeczy domagać się 

zgodności norm etycznych z konstytucją i ustawami, to tym samym stwierdzenie takiej 

niezgodności nie może skutkować obowiązkiem uchylenia normy etycznej. Normy te zresztą 

nie są ani uchwalane ani uchylane w trybie przewidzianym dla norm prawnych. Z istoty więc 

tych norm wynika, że same one nie mogą być poddane orzecznictwu Trybunału 

Konstytucyjnego”1003. W konsekwencji tych rozważań TK przyjął dość oryginalną 

koncepcję, opartą na stanowisku, że normy kodeksu etyki lekarskiej dookreśliły treść norm 

prawnych zawartych w ustawie o izbach lekarskich, a w ten sposób dookreślone normy 

prawne mogą stanowić przedmiot oceny TK z punktu widzenia ich legalności1004. 

Wspomnieć należy, że zaproponowana przez TK koncepcja dookreślania norm 

prawnych przez normy etyczne, której konsekwencją było ustalenie de facto pozaprawnego 

(etycznego) charakteru kodeksu etyki lekarskiej, nie spotkała się z uznaniem całości składu 

orzekającego w tej sprawie. Spośród 11 sędziów 4 zgłosiło zdania odrębne. Stanowiska 

zaprezentowane w ich uzasadnieniu były, co do zasady, zgodne i sprowadzały się do 

 
1000 Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm. 
1001 Postanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 
1002 Tamże. 
1003 Tamże. 
1004 Tamże. Zob. również uchwałę TK z dnia 17 marca 1993 r., W 16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 16. 
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argumentacji na rzecz uznania kodeksu etyki lekarskiej za akt normatywny „wykonawczy”, 

wydany z mocy delegacji zawartej w ustawie o izbach lekarskich1005. W konsekwencji takiej 

interpretacji normy zawarte w tym kodeksie, jako akcie uchwalonym w wykonaniu 

kompetencji ustawowej, należałoby uznać za normy prawne1006.  

Według sędziego H. Groszyka za prawnym charakterem kodeksu etyki lekarskiej 

przemawiały: 1) zawarty w regulacji system zakazów, nakazów i dozwoleń formułujących 

w sposób ogólny (generalno-abstrakcyjny) zachowania lekarzy oraz pośrednio 

określających sytuację prawną osób trzecich, wkraczający tym samym w sferę praw i 

wolności obywatelskich (praw podmiotowych), których normowanie winno odpowiadać 

szczególnym standardom prawnym; 2) zawarty w nim element tzw. nowości normatywnej 

– przejawiający się w regulowaniu sfer nieregulowanych dotychczas, bądź regulowaniu ich 

w sposób odmienny; 3) istnienie ustawowej podstawy prawnej jego wydania; 4) 

pochodzenie kodeksu od samorządu lekarskiego, jako podmiotu prawa publicznego 

wykonującego na mocy ustawy funkcje administracji publicznej1007.  

Z kolei sędzia K. Działocha zwrócił uwagę, że nie sposób odmówić kodeksowi etyki 

lekarskiej waloru prawnego w sytuacji, gdy naruszenie jego zasad może stanowić podstawę 

wymierzenia przez sąd dyscyplinarny tak dalece idących kar dyscyplinarnych jak 

zawieszenie i pozbawienie prawa wykonywania zawodu. Taki status, zdaniem tego 

sędziego, potwierdza także udział SN jako sądu odwoławczego w procesie realizacji 

odpowiedzialności zawodowej lekarza za naruszenie etyki lekarskiej, co ma nie tylko 

znaczenie gwarancyjne z punktu widzenia ochrony praw lekarza, ale jest także wyrazem 

państwowej sankcji przepisów etyki lekarskiej. Ostatecznie dowodzi to, w jego opinii, 

prawnego charakteru tego aktu1008.  

Sędzia R. Orzechowski – podzielając pogląd większości składu orzekającego, że 

normy etyczne nie podlegają ocenie TK – wskazał przy tym, że norma etyczna traci swój 

etyczny charakter z chwilą inkorporowania jej przez organ uprawniony do stanowienia 

prawa do systemu norm prawnych, czyli przez włączenie jej do aktu normatywnego1009. 

 
1005 Zob. zdania odrębne sędziów Cz. Bakalarskiego, K. Działochy, H. Groszyka, R. Orzechowskiego do 

postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 
1006 Tamże. 
1007 Zob. zdanie odrębne sędziego H. Groszyka do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, 

OTK 1992 nr 2, poz. 38. 
1008 Zob. zdanie odrębne sędziego K. Działochy do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, 

OTK 1992 nr 2, poz. 38. 
1009 Zob. zdanie odrębne sędziego R. Orzechowskiego do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., U 

1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 
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Argumentacja zaprezentowana w zdaniach odrębnych sędziów TK do postanowienia 

U 1/92 zyskała aprobatę w doktrynie, a powstały na jej gruncie pogląd o prawnym 

charakterze kodeksów etyki zawodowej był dość powszechnie przyjmowany1010. Na jego 

gruncie kodeksy etyki zawodowej zaliczane były do źródeł prawa, jako akty normatywne 

zawierające elementy prawa powszechnie obowiązującego w stosunku do osób 

wykonujących określony zawód, czy też jako akty normatywne o charakterze 

wykonawczym w stosunku do ustaw zawierających normę kompetencyjną do ich 

uchwalenia1011.  

Konieczność weryfikacji w/w poglądów nastąpiła wraz ze zmianą porządku 

konstytucyjnego państwa, związaną z wejściem w życie obecnie obowiązującej Konstytucji 

RP, wskutek czego nastąpiło zamknięcie, otwartego dotychczas, systemu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego. Wykluczało to istnienie w obrocie prawnym aktów prawnych 

nieznajdujących oparcia w ustawie zasadniczej. Jak już wspomniano, ustawa zasadnicza nie 

tylko wyraźnie nie uwzględniła aktów normatywnych wydawanych przez samorządy 

zawodowe w katalogu źródeł prawa powszechnie i wewnętrznie obowiązującego, ale też nie 

odniosła się do nich bezpośrednio w związku z regulacją prawnych podstaw i celów 

funkcjonowania samorządów zawodowych (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). W 

piśmiennictwie w związku z tym podnoszono, że przesądziło to o pozaprawnym charakterze 

kodeksów etyki zawodowej i zawartych w nich norm1012. Niektórzy autorzy uznawali nawet, 

że korporacyjne kodeksy etyczne w świetle Konstytucji RP z 1997 r. są nielegalne1013. Taki 

kierunek interpretacji nie znalazł jednak większego poparcia w doktrynie. Utrwaliło się w 

niej raczej przekonanie, iż zamknięcie katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego 

nie pozbawiło kodeksów etyki zawodowej prawnego charakteru, choć – jak niekiedy 

wskazywano – uległy zmianie konstytucyjne podstawy oceny ich legalności1014.  

Również w późniejszym orzecznictwie TK podtrzymał pogląd, że choć kodeksy 

etyczne nie są stanowią źródeł prawa powszechnie obowiązującego w rozumieniu 

Konstytucji RP z 1997 r., to zawarte w nich normy etyczne mogą wpływać na treść norm 

 
1010 Zob. A. Wasilewska, Aktualizacja porządku prawnego – potrzeby i rygory, „Państwo i Prawo” 1992, nr 5, 

s. 11-13; F. Siemieński, Jak daleko nam do państwa prawa? Pytania na marginesie postanowienia U. 1/92 

Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora 

Tadeusza Szymczaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994, s. 97-109. P. Skuczyński, Status 

etyki…, jw., s. 47. Por. G. Rejman, Normy etyczne, moralne i prawne w postępowaniu lekarza, „Studia Iuridica” 

1993, nr 26.  
1011 Zob. A. Korytowska, Problem zgodności…, jw., s. 63. 
1012 Zob. J. Wyrembak, Kodeks etyki lekarskiej a system prawa, „Państwo i Prawo” 2003, nr 10, s. 32-33.  
1013 Tamże, s. 41-44. 
1014 Zob. A. Korytowska, Problem zgodności…, jw., s. 63-64; P. Łabieniec, Funkcje i status…, jw., LEX. 
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prawnych. Przykładem tego jest wyrok z dnia 23 kwietnia 2008 r. (SK 16/07)1015, w którym 

TK stwierdził, że postanowienia kodeksu etyki lekarskiej, choć rozpatrywane samodzielnie 

należą do odrębnego od prawa porządku normatywnego (systemu etycznego) to zyskują 

walor prawny w obszarze prawa powszechnie obowiązującego ze względu na ustawę o 

izbach lekarskich i w zakresie określonym przez jej przepisy, a w szczególności przez art. 4 

tej ustawy, który upoważnił samorząd lekarski do uchwalenia kodeksu etycznego. W 

konsekwencji sąd ten potwierdził, że postanowienia kodeksu etycznego mogą być badane 

przez sąd konstytucyjny w związku z odpowiednimi przepisami ustawy, a ściślej rzecz 

biorąc – badaniu TK może zostać poddana tzw. złożona norma ustawowa, czyli norma 

prawna dookreślona przez treść normy etycznej1016. 

Na marginesie przedmiotowych rozważań należy zauważyć, że w w/w wyroku TK, 

potwierdzając dopuszczalność kontroli konstytucyjnej korporacyjnych kodeksów 

etycznych, podniósł, że jeżeli w badanym akcie można zidentyfikować jakąkolwiek treść 

normatywną, to brak jest podstaw do wyłączenia go spod kontroli konstytucyjności czy 

legalności, zwłaszcza wtedy gdy w grę wchodzi ochrona praw i wolności człowieka i 

obywatela. W takiej sytuacji, jak wywiódł TK, należy zastosować swoiste domniemanie 

normatywności takiego aktu1017.  

Wskazać również należy na propozycje usytuowania korporacyjnych kodeksów 

etycznych i norm w nich zawartych w obszarze prawa wewnętrznie obowiązującego. Jak już 

wspomniano, o ile Konstytucja RP dokonała systemowego zamknięcia podsystemu źródeł 

prawa powszechnie obowiązującego, tak w orzecznictwie TK utrwaliło się1018, że nie 

zawiera ona wyczerpującego wyliczenia aktów normatywnych, które nie posiadają takiego 

charakteru, a także nie ogranicza ona możliwości powierzania przez ustawodawcę 

kompetencji prawotwórczej do ich stanowienia podmiotom niewymienionym w jej 

treści1019.  

 
1015 Zob. wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008 nr 3, poz. 45. 
1016 TK w wyroku SK 16/07 nawiązał do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992 

nr 2, poz. 38. 
1017 W wyroku tym TK określił również kryteria, których spełnienie pozwala na dokonanie kontroli 

konstytucyjnej aktu normatywnego. TK zaliczył do nich: 1) decydujące znaczenie treści, a nie formy aktu 

(definicja materialna); 2) konkretny charakter tego rodzaju oceny, biorącej pod uwagę także systemowe 

powiązania danego aktu z innymi aktami systemu prawnego uznawanymi niewątpliwie za normatywne; 3) 

przyjęcie, że wątpliwości co do normatywnego charakteru niektórych aktów prawnych wydają się nieodłączną 

cechą systemu prawnego. Zob. Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008 nr 3, poz. 45, 

w którym TK oparł się na poglądach wyrażonych w orzeczeniach: z dnia 12 lipca 2001 r., (SK 1/01, OTK 2001 

nr 5, poz. 127) oraz z dnia 22 września 2006 r. (U 4/06, OTK-A 2006 nr 8, poz. 109). 
1018 Zob. J. Oniszczuk, Źródła prawa…, jw., s. 119. 
1019 Zob. A. Bałaban, Źródła prawa…, jw., s. 34-35; P. Sarnecki, Idee przewodnie Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., „Przegląd Sejmowy” 1997, nr 5, s. 17. 
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Art. 93 ust. 1 Konstytucji RP wymienia dwa rodzaje aktów prawa wewnętrznego – 

uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów lub ministrów. W 

orzecznictwie TK zwrócono jednak uwagę, że „uznanie, że akty wewnętrzne mogą być 

wydawane tylko w formach przewidzianych w art. 93 i tylko przez podmioty wymienione 

w tym artykule, oznaczałoby pozbawienie pozostałych organów możliwości wydawania 

jakichkolwiek regulacji prawnych, nawet odnoszących się tylko do jednostek (organów) tym 

organom podległych. Z tego względu należy uznać, że system aktów prawa wewnętrznego 

ma - w przeciwieństwie do systemu aktów będących źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego - charakter systemu otwartego, w każdym razie w zakresie podmiotowym. 

Trzon tego systemu stanowią akty wymienione w art. 93 ust. 1, ale nie ma konstytucyjnego 

zakazu, by przepisy ustawowe upoważniały także inne podmioty do stanowienia zarządzeń 

czy uchwał, bądź też nawet aktów inaczej nazwanych, ale też odpowiadających 

charakterystyce aktu o charakterze wewnętrznym”1020. W konsekwencji przyjmuje się, że 

ustawodawca może przyznać kompetencję do wydawania tego rodzaju aktów również 

podmiotom niewymienionym w Konstytucji RP, w tym również podmiotom niebędącym 

organami administracji państwowej, w tym – tradycyjnie – organom samorządów 

terytorialnych, zawodowych, gospodarczych czy zakładów publicznych1021. Oznacza to, że 

przynajmniej rozważyć należy możliwość przyznania waloru prawnego korporacyjnym 

normom etycznym jako przepisom prawa wewnętrznie obowiązującego.  

W cytowanym wyżej wyroku o sygn. K 21/98 TK określił konstytucyjny model aktu 

o charakterze wewnętrznym. Zgodnie z nim, aby zaliczyć dany przejaw działalności 

prawotwórczej do tej kategorii powinien on spełniać następujące warunki:  

1) akt może obowiązywać tylko jednostki organizacyjne podległe organowi 

wydającemu ten akt;  

2) może być wydany tylko na podstawie ustawy;  

3) podlega kontroli co do jego zgodności z powszechnie obowiązującym prawem;  

 
1020 Wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK ZU 1998 nr 7, poz. 116. 
1021 Zob. W. Płowiec, Koncepcja aktu prawa wewnętrznego w Konstytucji RP, Wydawnictwo Naukowe 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2006, s. 79-80. Jak wskazał TK w wyroku z dnia 

4 grudnia 2001 r. (SK 18/00) w pojęciu władzy publicznej mieszczą się także inne instytucje niż państwowe 

lub samorządowe „o ile wykonują funkcje władzy publicznej w wyniku powierzenia czy przekazania im tych 

funkcji przez organ władzy państwowej lub samorządowej. Wykonywanie władzy publicznej dotyczy 

wszelkich form działalności państwa, samorządu terytorialnego i innych instytucji publicznych, które obejmują 

bardzo zróżnicowane formy aktywności. Wykonywanie takich funkcji łączy się z reguły, chociaż nie zawsze, 

z możliwością władczego kształtowania sytuacji jednostki”. Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, 

OTK 2001 nr 8, poz. 256. 
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4) nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych 

podmiotów (tj. podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu akt)1022.  

Choć koncepcja traktowania aktów normatywnych, w tym kodeksów etyki 

zawodowej, stanowionych przez samorządy zawodowego, w kategoriach aktów prawa 

wewnętrznie obowiązującego, znajduje licznych zwolenników w doktrynie1023, 

wskazywano w niej również na pewne jej słabości. Pewne kontrowersje wzbudzała pierwsza 

z wymienionych w powyższym wyroku TK przesłanek uznania danego aktu normatywnego 

za akt należący do tego podsystemu źródeł prawa, a więc ustalenie czy członkowie 

korporacji są „jednostkami organizacyjnie podległymi” jej organom. Zdaniem P. 

Skuczyńskiego można mieć w tym względzie poważne wątpliwości, ponieważ „celem 

samorządu zawodowego jest tylko reprezentowanie osób wykonujących dany zawód oraz 

sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Jeśli nawet zaakceptować, że 

z celów samorządu zawodowego wynika taki, a nie inny stosunek pomiędzy jego członkami 

i organami, to powstaje pytanie, na ile cele te są odmienne od innych rodzajów samorządów, 

np. samorządu terytorialnego”1024. Wskazać przy tym należy, że pojęcie „podległości 

organizacyjnej” było wielokrotnie analizowane przez TK i obecnie, wskutek ewolucji jego 

poglądów, jest rozumiane bardzo szeroko. W dotychczasowym orzecznictwie sąd 

konstytucyjny wskazywał, że należy przez nie rozumieć zarówno „hierarchiczne 

podporządkowanie” rozumiane jako „jednostronna zależność organu niższego stopnia od 

organu stopnia wyższego lub podmiotu podległego od podmiotu zwierzchniego”1025, jak i 

„więź ustrojowo-prawną” polegającą na tym, że „podmioty organizacyjnie nadrzędne mogą 

ingerować w przedmiotowo i konstytucyjnie określonym zakresie, w działania podmiotów 

podporządkowanych w każdej ich fazie i w zakresie, za pomocą dowolnie dobranych dla 

danej sytuacji środków”1026. W sposób najszerszy pojęcie to zostało zdefiniowane w ramach 

koncepcji tzw. „podległości funkcjonalnej” wprowadzonej przy okazji określania relacji 

pomiędzy NBP a bankami komercyjnymi. TK argumentował wówczas, że „wiodąca rola 

banku centralnego jako banku banków powoduje, że mimo samodzielności i formalnej 

 
1022 Zob. wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r., sygn. K 21/98, OTK ZU 1998 nr 7, poz. 116. 
1023 Zob. chociażby A. Bień-Kacała, Źródła prawa…, jw., s. 197; E. Jędrzejewski, Bezzasadne wątpliwości, 

„Gazeta Lekarska” 2004, nr 7-8, s. 22; M. Wiącek, Art. 93, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. 

Tom II…, jw., Legalis. 
1024 P. Skuczyński, Soft law w perspektywie teorii prawa, [w:] System prawny a porządek prawny, red. O. 

Bogucki, S. Czepita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 341-342. Zob. 

również P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 48-49. 
1025 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. 
1026 Wyroki TK: z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK 1998 nr 7, poz. 116; z dnia 28 czerwca 2000 r., K 

25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. 
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niezależności banków komercyjnych, w zakresie polityki pieniężnej są one poddane 

zależności, pozwalającej na określenie jej funkcjonalną podległością”1027. Co istotne, TK 

„dostrzegając niebezpieczeństwo »rozchwiania« konstytucyjnej koncepcji prawa 

wewnętrznego”1028 ograniczył możliwość takiej interpretacji do sytuacji, gdy podmiotem 

jest organ konstytucyjny, a przedmiotem konstytucyjnie określone zadanie publiczne1029.  

Zdaniem M. Wiącka o podległości funkcjonalnej – uprawniającej do wydawania 

aktów prawa wewnętrznego – osoby wykonującej zawód zaufania publicznego wobec 

organów samorządu zawodowego przesądza wykonywanie przez samorząd zawodowy na 

podstawie art. 17 ust. 1 Konstytucji zadania polegającego na sprawowaniu konstytucyjnej 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. W jego opinii „specyfika zadań i funkcji 

ustrojowych danego organu władzy publicznej może w pewnych przypadkach uzasadniać 

stwierdzenie, iż realizując te zadania i funkcje, organ ten znajduje się w pozycji 

»nadrzędności organizacyjnej« nad pewną grupą jednostek, co daje mu prawo do wydawania 

aktów prawa wewnętrznego”1030. Tym samym, według Wiącka, akty zawierające normy 

prawne adresowane do osób, wobec których organom samorządów zawodowych 

przysługują kompetencje władcze (członków tego samorządu) należy zaliczyć do źródeł 

prawa wewnętrznego w rozumieniu art. 93 ust. 1 Konstytucji RP1031. 

Zauważa się również, o czym już wspomniano, że niektóre wydawane przez 

samorządy zawodowe akty normatywne, zawierające normy generalno-abstrakcyjne, w tym 

kodeksy etyki zawodowej, mogą – choćby pośrednio – odnosić się do sytuacji podmiotów 

niepozostających w stosunku podległości organizacyjnej (niepodlegających władztwu 

korporacyjnemu), a nawet naruszać ich konstytucyjne prawa1032. Innymi słowy zawarte w 

nich normy mogą mieć przełożenie na sytuację prawną osób trzecich, czego nie da się 

pogodzić z konstytucyjnym modelem aktu wewnętrznego1033. Przykładem tego rodzaju 

reguł, zawartych w zbiorze zasad etyki adwokackiej, są obowiązujący adwokatów zakaz 

 
1027 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. W podobny sposób pojęcie 

podległości organizacyjnej rozumie SN, który w postanowieniu dotyczącym relacji pomiędzy Komisją 

Nadzoru Finansowego a bankami komercyjnymi orzekł: „Ustawowo zagwarantowane kompetencje nadzorcze 

Komisji Nadzoru Bankowego jako centralnego organu państwa i szerokie powiązania między tym organem a 

bankami komercyjnymi, pozwala na przesądzenie o podległości w omawianym zakresie banków będących 

adresatami aktów wewnętrznych i zaliczenie zakwestionowanej uchwały (…) do kategorii aktów prawa 

wewnętrznego”; postanowienie SN z dnia 7 grudnia 1999 r., I CKN 796/99, OSNC 2000, nr 6, poz. 114. 
1028 Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. 
1029 Tamże. 
1030 M. Wiącek, Art. 93, jw., Legalis. 
1031 Zob. tamże. 
1032 Zob. J. Ciapała, Wpływ aktów…, jw., s. 215; W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka. Analiza 

konstytucyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 126. 
1033 Zob. w tym zakresie wyrok TK z dnia 4 grudnia 2012 r., U 3/11, OTK-A 2012, nr 11, poz. 131. 
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korzystania z reklamy (§ 23 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeks 

Etyki Adwokackiej), który regulując stosunki wewnątrzkorporacyjne na rynku usług 

prawniczych, ogranicza zarazem prawo obywateli do uzyskania informacji na temat 

działalności adwokatów na tym rynku, czy obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej (§ 

19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu – Kodeks Etyki Adwokackiej), 

tworzący określone prawo osoby korzystającej z usług adwokata i obowiązek po stronie 

adwokata1034.  

P. Skuczyński stwierdza, że o ile akty kierowane przez organy samorządu 

zawodowego do jego organów wewnętrznych (podległych) będą miały niewątpliwie 

wewnętrzny charakter (co nie wyklucza ich oddziaływania również na sferę 

pozakorporacyjną), to wątpliwości może budzić status prawny aktów, których adresatami są 

bezpośrednio członkowie samorządu, których organizacyjne podporządkowanie 

ograniczone zostało zakresem konstytucyjnej pieczy nad należytym wykonywaniem 

zawodu. Oznacza to, zdaniem tego autora, że z samego wewnętrznego podporządkowania 

nie można wyciągać wniosków co do charakteru prawnego danego aktu, którego 

postanowienia mogą wpływać na pozakorporacyjną sferę zewnętrzną członków samorządu, 

ale i osób trzecich1035.  

Należy tu również wspomnieć o wyroku TK z dnia 18 lutego 2004 r. (P 21/02), w 

którym podniesiono, że zakres podmiotowy aktu wewnętrznego w żadnym wypadku nie 

może dotyczyć jakichkolwiek podmiotów, które nie są podległe organowi wydającemu taki 

akt, a także wskazano, że „w przypadku korporacji zawodów zaufania publicznego 

podległość wobec dyspozycji zawartych w aktach wyższych organów samorządu 

zawodowego dotyczyć może wyłącznie - zwłaszcza w sferze objętej konstytucyjnie 

gwarantowanymi swobodami jednostki - jedynie niższych (podległych) organów samorządu 

(w granicach ich podległości) oraz podmiotów (osób) zrzeszonych w odpowiedniej 

korporacji zawodowej; nie obejmuje natomiast osób (podmiotów) nie pozostających w 

stosunku przynależności czy podległości korporacyjnej”1036. TK wskazał nadto, że „akty 

korporacji zawodowych, zgodnie z założeniami konstytucyjnego systemu źródeł prawa 

(czego zainteresowane korporacje nie kwestionują) nie są źródłami prawa powszechnie 

obowiązującego. Z tego właśnie powodu określenie przesłanek ingerencji w sferę wolności 

i praw osób fizycznych, zewnętrznych wobec korporacji, nie może być przekazane do 

 
1034 Por. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, jw., s. 212. 
1035 Zob. P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., s. 94-96. 
1036 Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 9. 
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samoistnego unormowania w regulacjach typu wewnątrzkorporacyjnego, o charakterze 

regulaminowym. Zasady i dyrektywy tam zawarte adresowane być winny wyłącznie do 

organów bądź do innych podmiotów podległych władztwu korporacji”1037. 

Ponadto, w świetle wymagań ustrojowych, akty prawa wewnętrznego mogą być 

wydawane tylko na podstawie kompetencji ustawowej, przy czym normy kompetencyjne 

upoważniające do ich wydawania, powinny być dostatecznie szczegółowe i dookreślone1038. 

Można mieć wątpliwości, mając na względzie poczynione już wcześniej uwagi, czy 

regulacje ustawowe poszczególnych samorządów zawodowych kreujące kompetencje do 

ustalania zasad etyki zawodowej spełniają te warunki. Samorządy zawodowe, jak już 

wspomniano, regulują również obszary, dla których, brakuje wyraźnie określonej ustawowo 

podstawy prawnej. Istotne jest zatem dostateczne powiązanie treści wydawanego przez 

korporację aktu normatywnego z treścią, choćby niedostatecznie precyzyjnego, 

upoważnienia ustawowego1039. W praktyce działalności normodawczej samorządów 

zawodowych, z uwagi na wysoki stopień ogólności przepisów ustaw określających zakres 

działania ich organów, powyższe oczekiwanie nie zawsze udaje się w pełni zrealizować, co 

skutkuje wątpliwościami dotyczącymi ewentualnego przekraczania przez nie, w związku z 

niektórymi regulacjami, upoważnienia ustawowego. Problem ten jest w różny sposób 

rozstrzygany w orzecznictwie.  

W wyroku z dnia 6 listopada 2014 r. (SDI 32/14) SN przyjął, że nałożenie na radców 

prawnych w uchwale samorządowej obowiązku uczestnictwa w szkoleniach zawodowych, 

którego niewykonanie zagrożone jest sankcją dyscyplinarną o charakterze 

publicznoprawnym, stanowi przekroczenie upoważnienia ustawowego. SN ocenił, że 

wyrażone w ustawie korporacyjnej ogólne uprawnienie dla Krajowego Zjazdu Radców 

Prawnych do uchwalenia zasad etyki radcy prawnego czy upoważnienie dla Krajowej Rady 

Radców Prawnych do koordynowania doskonalenia zawodowego radców prawnych nie 

sposób uznać za źródła normy kompetencyjnej, z której wynika prawo do nakładania na 

radców prawnych przez organy samorządowe obowiązków obwarowanych 

odpowiedzialnością dyscyplinarną. Sąd argumentował, że samorządy zawodowe skupiające 

 
1037 Tamże. Zob. również wyrok TK z dnia 4 grudnia 2012 r., U 3/11, OTK-A 2012, nr 11, poz. 131, w którym 

TK orzekł, że: „Regulamin SN nie może samoistnie nakładać materialnych lub procesowych obowiązków na 

strony postępowania, ani operacjonalizować obowiązków nałożonych przez ustawę na te podmioty, nie może 

też pozbawiać ich uprawnień. Ujmując tę tezę w szerszej perspektywie Trybunał stwierdza, że akty prawa 

wewnętrznego nie mogą stanowić podstawy decyzji wobec jednostek oraz nakładać obowiązków na inne 

organy władzy publicznej, które nie pozostają w stosunku podległości względem wydającego akt”. Zob. 

również wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012 nr 3, poz. 25. 
1038 Por. M. Szydło, Art. 17, jw., Legalis. 
1039 Zob. J. Ciapała, Wpływ aktów…, jw., s. 213. 
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osoby wykonujące zawody zaufania publicznego są uprawnione do podejmowania uchwał 

o charakterze normatywnym adresowanych do swoich członków i nakładających na nich 

określone obowiązki, ale niezbędna jest do tego wyraźna podstawa kompetencyjna zawarta 

w ustawie. Naruszenie uchwał wydanych bez takiej jasnej podstawy kompetencyjnej nie 

może stanowić podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej1040.  

W innym orzeczeniu dotyczącym podstawy prawnej nakładania na lekarzy 

obowiązku opłacania składki samorządowej i związanej z tym odpowiedzialności 

dyscyplinarnej za jego nieprzestrzeganie, SN stwierdził, że „Kodeks Etyki Lekarskiej jest 

aktem wydanym w określonym przez ustawę trybie i przez organ ustawowo upoważniony, 

a zatem posiada odpowiedni status prawny w ramach organizacji samorządu lekarskiego. W 

tej sytuacji fakt związania jego normami lekarzy oraz fakt odpowiedzialności dyscyplinarnej 

za naruszenie tych norm […], nie może budzić wątpliwości. Dotyczy to również przepisów 

regulujących kwestię płacenia przez lekarzy składek na rzecz samorządu lekarskiego, 

określonych przez Naczelną Radę Lekarską na mocy ustawowego upoważnienia”1041. 

Zdaniem SN, kompetencja Naczelnej Rady Lekarskiej w tym zakresie, wobec braku w 

przepisach ustawy o izbach lekarskich wyrażonego wprost obowiązku płacenia przez lekarza 

składek na rzecz samorządu, „wynika – co prawda pośrednio – z obligatoryjnej 

przynależności do samorządu. W konsekwencji więc, płacenie składek członkowskich jest 

ustawowym obowiązkiem lekarza wobec samorządu lekarzy”1042. Należy przy tym zwrócić 

uwagę, że, zgodnie z przepisami ustawy o izbach lekarskich, „jedno z podstawowych źródeł 

finansowania działalności samorządu lekarskiego stanowią składki członkowskie (art. 114 

ust. 2 pkt 1 ustawy)”1043. 

Wobec niedostatecznie szczegółowych przepisów ustaw regulujących działalność 

normotwórczą samorządów zawodowych i związanych z tym wątpliwości dotyczących 

przekraczania przez nie granic ogólnych, bądź nieprecyzyjnych norm kompetencyjnych, w 

literaturze podjęto próby uzasadnienia wiążącego charakteru niektórych regulacji w oparciu 

o inne niż ustawy korporacyjne podstawy prawne. Warto choćby zaprezentować pogląd P. 

Rączki, który twierdzi, że niekiedy unormowania konstytucyjne, w tym przypadku art. 17 

 
1040 Wyrok SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14, LEX nr 1541265. 
1041 Postanowienie SN z dnia 11 lutego 2016 r., SDI 71/15, OSNKW 2016, nr 5, poz. 34. 
1042 Tamże. Zob. również wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2017 r., II GSK 3308/15, LEX nr 2381092, w którym 

sąd ten wskazał, że „przynależność do samorządu adwokackiego ma charakter obligatoryjny dla osób, które 

chcą wykonywać zawód adwokata, wszelkie świadczenia pieniężne nakładane przez organy samorządu 

adwokackiego na członków tego samorządu, których niespełnienie jest obwarowane sankcjami, z sankcją 

pozbawienia prawa do wykonywania zawodu włącznie, musi mieć podstawę ustawową (art. 65 Konstytucji 

RP)”. 
1043 Tamże. 
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ust. 1 Konstytucji RP, stanowią samoistną podstawę działalności prawodawczej organów 

samorządów zawodowych. Ma to miejsce wówczas, „gdy porządek prawny (regulacje 

ustawowe zawarte przede wszystkim w ustawach korporacyjnych) nie normuje bądź to w 

sposób szczegółowy bądź w sposób ogólny, np. przez wyznaczenie zadań przekazanych do 

realizacji organom samorządowym, kompetencji legislacyjnych”1044. Choć, zdaniem tego 

autora, tego typu stany należy traktować w kategoriach wady regulacji prawnej, to występują 

one w praktyce funkcjonowania korporacji. Jak wywodzi Rączka, przepis art. 17 ust. 1 

Konstytucji RP pełni podwójną rolę. Z jednej strony wyznacza on zakres zadań, jakie mogą 

i powinny zostać przekazane samorządom zawodowym, co następuje w drodze regulacji 

ustawowej. Z drugiej strony stanowi on samoistną albo uzupełniającą podstawę prawną 

podejmowania przez organy samorządów zawodowych aktywności prawodawczej, co może 

mieć miejsce w dwóch przypadkach. Po pierwsze, gdy regulacji przez samorząd zawodowy 

podlegają obszary wykraczające poza sprecyzowane w ustawie zadania korporacji, ale 

zarazem mieszczą się one w granicach wyznaczonych Konstytucją RP. W takiej sytuacji art. 

17 ust. 1 Konstytucji RP stanowi samoistną podstawę prawną wydanego aktu 

normatywnego. Po drugie, gdy regulacji przez samorząd zawodowy podlegają obszary, które 

wprawdzie zostały uregulowane ustawowo, ale nastąpiło to w sposób niewyczerpujący lub 

za pomocą otwartego katalogu zadań. Wówczas art. 17 ust. 1 Konstytucji RP również 

stanowi podstawę prawną aktu normatywnego, lecz doprecyzowaną przepisem ustawy 

korporacyjnej1045. 

Odmienne stanowisko prezentuje J. Ciapała, który uważa, że Konstytucja RP nie 

może stanowić samoistnej i wyłącznej podstawy działalności regulacyjnej samorządów 

zawodowych, gdyż, jak twierdzi, nie znajduje to głębszego uzasadnienia w treści norm 

kompetencyjnych wyprowadzanych z art. 17 i innych przepisów Konstytucji RP (z 

wyjątkiem ujęcia zakazów z art. 17 ust. 2 oraz kompetencji z art. 191 ust. 2 pkt. 4, które, jak 

wywodzi, nie są jednak postanowieniami, które upoważniałyby do stanowienia prawa 

wewnętrznego)1046. Autor ten opowiada się za zaliczeniem korporacyjnych aktów 

normatywnych do prawa wewnętrznego, gdyż – jak podnosi – powiązanie aktu prawa 

wewnętrznego z ustawą może być niejednolite. W tym zakresie zdaniem Ciapały można 

mówić o trzech ewentualnościach. Po pierwsze, o wydaniu przez korporację aktu prawa 

wewnętrznego na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego (na wzór 

 
1044 Zob. P. Rączka, Działalność prawodawcza…, jw., s. 154, 159-160. 
1045 Tamże, s. 160-161. 
1046 Zob. J. Ciapała, Wpływ aktów…, jw., s. 213. 
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rozporządzeń precyzujących postanowienia ustaw), co nie budzi najczęściej wątpliwości. Po 

drugie, o wydaniu przez korporację aktu prawa wewnętrznego na podstawie ogólnego 

upoważnienia ustawowego, w sytuacji, gdy jest to niezbędne z uwagi na konieczność 

wykonania przez samorząd zawodowy zadań lub nałożonych obowiązków, które wymagają 

wydania aktu normatywnego wiążącego wewnątrz danego układu organizacyjnego, 

opartego na zależności organizacyjnej. Po trzecie, o wydaniu przez korporację aktu prawa 

wewnętrznego powiązanego z kilkoma ustawami, nie wyłączając ustawy zasadniczej, które 

nakazują realizację określonych stanów rzeczy poprzez stanowienie wewnętrznych aktów o 

charakterze generalnym1047. 

W kontekście przywołanych wyżej poglądów P. Rączki warto wskazać także na treść 

wyroku NSA z dnia 27 sierpnia 2008 r. (II OSK 231/08), z której wynika, że wszelkie 

uprawnienia samorządu zawodowego muszą znajdować oparcie w jednoznacznie 

sformułowanym przepisie ustawowym, a ich wyprowadzanie bezpośrednio z art. 17 ust. 1 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „jest nieuprawnioną nadinterpretacją tego przepisu, 

nieznajdującą oparcia w jego brzmieniu i dokonaną z pominięciem ustawowo 

uregulowanych kompetencji samorządu zawodowego”1048. 

Należy również zwrócić uwagę na stawiany wobec aktów prawa wewnętrznego 

wymóg pełnej ich zgodności (wykluczający sprzeczność lub przeciwieństwo ich 

postanowień) z aktami prawa powszechnie obowiązującego, którego spełnienie może być 

problematyczne biorąc pod uwagę niektóre postanowienia korporacyjnych kodeksów etyki 

zawodowej. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której czyn sprzeczny z zasadami etyki 

zawodowej jest całkowicie neutralny z punktu widzenia powszechnie obowiązującego 

prawa. Taka sytuacja jest dość często spotykana, co wynika z oczekiwanego od osób 

wykonujących zawody zaufania publicznego wyższego od przeciętnego standardu 

postępowania. Przykład tego rodzaju normy może stanowić znany etyce adwokackiej zakaz 

korzystania z reklamy, który nie znajduje odzwierciedlenia w powszechnie obowiązujących 

przepisach, dotyczących większości rodzajów działalności zawodowej czy gospodarczej. 

Praktyka wykonywania zawodów zaufania publicznego dostarcza również przykładów 

sytuacji, w których zachowanie z punktu widzenia powszechnie obowiązującego prawa 

dozwolone, a niekiedy nawet wymagane, jest zabronione na gruncie etyki zawodowej. 

Przykład tego rodzaju może stanowić nałożony na adwokata z mocy § 19 Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) obowiązek dochowania 

 
1047 Tamże, s. 215. 
1048 Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2008 r., II OSK 231/08, LEX nr 493541. 
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tajemnicy adwokackiej, który ma, jak się powszechnie przyjmuje w środowisku 

adwokackim, charakter bezwzględny. Adwokatura uznaje, że jest to norma etyczna, która 

nie może być zmieniana przepisami ustawy1049, co pozostaje w sprzeczności z normą prawną 

zezwalającą na przesłuchiwanie adwokata co do faktów objętych tajemnicą zawodową, w 

przypadku wydania prawomocnego postanowienia o wyrażeniu zgody na zwolnienie z 

zachowania tajemnicy zawodowej (art. 180 § 2 k.p.k.)1050.  

Skomplikowany charakter omawianej materii potwierdza orzecznictwo. W wyroku 

z dnia 7 kwietnia 2004 r. (III SK 28/04) SN wskazał, że formułowanie katalogu wiążących 

dla członków korporacji zawodowej zasad etycznych jest zadaniem wyjątkowo trudnym, 

ponieważ nie powinny się pośród nich znaleźć „nie tylko postanowienia oczywiście 

sprzeczne z prawem lub nieetyczne, lecz także i takie, które są etycznie dwuznaczne lub po 

prostu niejasne”1051. Ponadto, jak słusznie zauważa P. Łabieniec, jeżeli korporacyjne 

kodeksy etyczne mają spełniać swoje podstawowe funkcje i zadania, to nie mogą opierać się 

na założeniu pełnej zgodności zawartych w nich norm z nakazami i zakazami wynikającymi 

z prawa powszechnie obowiązującego, bądź ograniczać się wyłącznie do nakazywania i 

zakazywania tego, co i tak jest przez prawo powszechnie obowiązujące nakazane lub 

zakazane1052. 

Wspomnieć należy również o ugruntowanej praktyce badania norm korporacyjnych 

kodeksów etyki zawodowej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

W sprawie dotyczącej zgodności norm kodeksu etyki notariusza z przepisami obowiązującej 

wówczas ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów1053 

(zwanej popularnie „ustawą antymonopolową”), zarówno Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów1054, jak i SN potwierdziły dopuszczalność 

zastosowania przepisów antymonopolowych wobec samorządów zawodowych i badania 

zgodności postanowień kodeksów etyki zawodowej z ustawą antymonopolową1055. SN 

wskazał, że „obowiązujące notariuszy korporacyjne zasady Kodeksu Etyki – wprowadzone 

 
1049 Zob. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., LEX. 
1050 http://lodz.adwokatura.pl/wp-content/uploads/2020/03/orakronika_pokonferencjne_01_03032020.pdf 

(17.04.2020). 
1051 Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04, OSNP 2005, nr 3, poz. 47. 
1052 Zob. P. Łabieniec, O statusie etyki zawodowej i kodeksów etyki zawodowej, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński 

(red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, jw., s. 49-50; T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia…, jw., 

s. 277-280. 
1053 Dz.U. Nr 122, poz. 1319 ze zm. 
1054 Zob. wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 maja 2003 r., XVII Ama 55/02. 
1055 Zob. decyzja prezesa UOKiK z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie uznania praktyki stosowanej przez Krajową 

Radę Notarialną w Warszawie za ograniczającą konkurencję, Nr DDF-31/2002, Dz. Urz. UOKiK z 2002 r. Nr 

3/4, poz. 120.  
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w życie (…) uchwałą Krajowej Rady Notarialnej, wydaną na podstawie stosownego 

upoważnienia ustawowego i w ramach przysługującej temu samorządowi autonomii 

korporacyjnej - służyć mają kształtowaniu etosu zawodu notariusza, który swe obowiązki 

powinien wypełniać zgodnie z prawem oraz z zasadami godności, honoru i uczciwości (art. 

15 § 1 Prawa o notariacie), a to oznacza, że nigdy nie mogą być one ani formułowane, ani 

interpretowane, ani też stosowane w sposób utrudniający lub wręcz wykluczający skuteczną 

realizację norm powszechnie obowiązującego porządku prawnego”1056. Warto nadmienić, 

że w toku postępowania odwoławczego organy samorządu notarialnego wskazywały, że 

postanowienia kodeksu etyki zawodowej nie mają charakteru norm prawnych, lecz mają 

etyczny charakter1057. 

Na tle powyższych rozważań, należy zwrócić uwagę na dość niedawno 

zaprezentowany pogląd A. Wiktorzak, wedle której uchwalane przez korporacje regulaminy 

i kodeksy etyki zawodowej nie należą ani do aktów prawa powszechnie obowiązującego ani 

do aktów prawa wewnętrznie obowiązującego, lecz stanowią wydane bez podstawy prawnej 

(a w konsekwencji nielegalne), samoistne, nienormatywne akty stosowania prawa (czyli 

akty, jak podała autorka, zastosowania wyodrębnionej normy generalno-abstrakcyjnej lub 

instytucji prawnej do skonkretyzowanego stanu faktycznego i wobec zindywidualizowanego 

podmiotu prawa1058). Zdaniem Wiktorzak ustrojodawca nie upoważnił ustawodawcy 

zwykłego do subdelegowania konstytucyjnych kompetencji do tworzenia tak aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, jak i aktów prawa wewnętrznie obowiązującego, na rzecz 

organów niebędących centralnymi organami państwowymi. Z przeprowadzonej przez 

autorkę interpretacji art. 93 ust. 1 w zw. z art. 93 ust. 3 w zw. z art. 188 pkt. 3 Konstytucji 

RP, wynika, że dopuszczalność wydania aktu prawa wewnętrznego wymaga spełnienia 

łącznie dwóch przesłanek: 1) organem wydającym akt musi być centralny organ państwowy 

(art. 93 ust. 3 w zw. z art. 188 pkt. 3 Konstytucji RP); 2) musi występować podległość 

organizacyjna pomiędzy wydającym akt centralnym organem państwowym a jego jednostką 

organizacyjną (art. 91 ust. 1 Konstytucji RP). Żadnej z nich, w opinii Wiktorzak, nie 

spełniają akty wydawane przez organy samorządów zawodowych. Po pierwsze, organy 

samorządów zawodowych nie zaliczają się do centralnych organów państwowych, lecz 

posiadają status organów wykonujących pewne funkcje publiczne, jako organy władzy 

 
1056 Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04, OSNP 2005, nr 3, poz. 47. 
1057 Tamże. 
1058 Zob. A. Wiktorzak, Akty prawa wewnętrznie obowiązującego a uchwały organów prawniczych 

samorządów zawodów zaufania publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, s. 60. 
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publicznej (art. 7 Konstytucji RP) oraz organizacje zawodowe (art. 191 ust. 1 pkt. 4 

Konstytucji RP), których ustrojowo nie można upoważnić do stanowienia aktów prawa 

wewnętrznego. Po drugie, w ramach samorządów zawodowych, funkcjonujących w modelu 

zdecentralizowanym, nie występuje hierarchiczne podporządkowanie pomiędzy ich 

organami a członkami samorządu. Zdaniem Wiktorzak, uchwały podejmowane przez 

kolegialne organy samorządów zawodowych stanowią zatem wyłącznie akty stosowania 

prawa, w drodze których nie można nakładać jakichkolwiek nakazów i zakazów 

postępowania wobec członków korporacji. Wynikać ma z tego, że obecna regulacja 

ustawowa samorządów zawodowych narusza zarówno Konstytucję RP, jak i EKPCz, z 

uwagi na zawarte w niej upoważnienia do wkraczania za sprawą aktów korporacyjnych w 

obszar praw i wolności osób fizycznych – członków korporacji, które powinny być 

regulowane w akcie normatywnym powszechnie obowiązującym (ustawie), ustanowionym 

przez upoważniony konstytucyjnie centralny organ państwowy. Nie mogą również ze swej 

istoty stanowić podstawy orzekania różnego rodzaju sankcji dyscyplinarnych. W 

konsekwencji tych rozważań, kodeksy etyki zawodowej, jako akty wydawane przez organy 

samorządów zawodowych, nie mają żadnej podstawy prawnej, a przez to są nielegalne, gdyż 

zawarta w przepisach rangi ustawowej delegacja do ich wydawania, jako pozbawiona 

konstytucyjnej podstawy prawnej, jest bezprawna. Ponadto, w opinii Wiktorzak, w sposób 

sprzeczny z krajowym i międzynarodowym standardem ingerują one w wolności i prawa 

gwarantowane przez ustawę zasadniczą oraz EKPCz1059.  

Konstytucyjna konstrukcja systemu źródeł prawa – opierająca się na podziale ich na 

powszechnie i wewnętrznie obowiązujące oraz zamknięciu katalogu źródeł prawa 

powszechnie obowiązującego, w założeniu służąca ochronie praw jednostki i przejrzystości 

systemu (co, jak podnosi się w doktrynie, nie do końca zostało zrealizowane1060), dostarcza 

problemów w praktyce ustrojowej1061. Znalezienie w niej miejsca dla korporacyjnych 

kodeksów etyki zawodowej jest obarczone wieloma trudnościami. Z jednej strony, nie 

posiadają one rangi aktów prawnych powszechnie obowiązujących, zaś próby ich 

usytuowania w obszarze prawa wewnętrznego napotykają na trudności, o których mowa w 

tym rozdziale. Z drugiej strony, nie sposób odmówić zawartym w nich normom 

 
1059 Tamże, s. 99, 101, 137-138, 139-145. 
1060 Por. opinie ekspertów zamieszczone w uzasadnieniu do wyroku TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, 

OTK 2000 nr 5, poz. 141. 
1061 Zob. K. Działocha, Zamknięty system źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Konstytucji i praktyce, 

[w:] Konstytucyjny system źródeł prawa w praktyce, red. A. Szmyt, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, 

s. 9–34. 
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etycznym1062, jakiegokolwiek waloru prawnego, przede wszystkim z punktu widzenia ich 

znaczenia dla kształtowania prawidłowej praktyki wykonywania zawodu, zwłaszcza 

interpretacji nieprecyzyjnych lub ogólnych przepisów ustawy, oraz egzekwowania 

odpowiedzialności zawodowej1063. Nie można nie zauważyć, że normy etyczne, co wynika 

również z kierunku orzeczniczego przyjętego i konsekwentnie utrzymywanego przez TK, 

częstokroć konkretyzują normy prawne w sposób zapewniający ich prawidłowe stosowanie 

w praktyce zawodowej osób wykonujących zawody zaufania publicznego, a czasami wręcz 

nie sposób się bez nich obejść przy ustalaniu treści i interpretacji norm prawnych1064. 

Na tle zaprezentowanych w doktrynie i orzecznictwie stanowisk można wyróżnić 

dwa dominujące w dyskursie teoretycznym dotyczącym statusu kodeksów etyki zawodowej 

i zawartych w nich norm podejścia1065. Pierwsze – określane monistycznym – zakłada, że 

prawo stanowi jedyną kategorię normatywną, która reguluje określone obszary życia 

społecznego. W tym ujęciu odwołanie się do norm pozaprawnych może nastąpić tylko 

poprzez włączenie ich do systemu prawnego. W konsekwencji normy etyczne zawarte w 

kodeksach etyki zawodowej, wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego przez 

właściwy organ samorządu zawodowego, z chwilą ich uchwalenia, muszą zostać 

inkorporowane do systemu prawnego, stając się jego częścią1066. Z tego tytułu ich 

egzekwowanie w ramach procedur dyscyplinarnych przybiera postać odpowiedzialności 

prawnej a nie moralnej1067. Według drugiej koncepcji – zwanej dualistyczną – akceptuje się 

równoległe występowanie prawnych i pozaprawnych systemów normatywnych. W tym 

ujęciu odwołanie się przez prawo do norm etycznych nie wymaga włączania ich do systemu 

prawnego1068. Ponadto zakłada ona, że normy etyczne obowiązują niezależnie od ich 

zadeklarowania w kodeksach etycznych, co ma dla nich znaczenie wyłącznie 

deklaratoryjne1069.  

 
1062 Zob. M. Król, S. Wojtczak, Dwugłos w sprawie dopuszczalności sporządzenia przez radcę prawnego opinii 

o naruszeniu przez innego radcę prawnego zasad etyki zawodowej, „Państwo i Prawo” 2019, nr 2, LEX. 
1063 Zob. B. Kucharski, Znaczenie prawne kodeksów deontologicznych w obrocie gospodarczym, [w:] Sto lat 

polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. Tom I, red. 

M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020, LEX. 
1064 Zob. P. Łabieniec, Funkcje i status…, jw., LEX. 
1065 Zob. P. Skuczyński, Soft law…, jw., 342. 
1066 Zob. P. Konieczniak, Nieformalne źródła prawa na przykładzie Kodeksu Etyki Lekarskiej, [w:] Źródła 

prawa. Teoria i praktyka, red. T. Giaro, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, LEX. 
1067 Por. P. Rączka, Nadzór nad samorządem zawodowym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 

73. 
1068 Zob. H. Izdebski, Kodyfikacja etyki w służbie publicznej – doświadczenia Kodeksu Etyki Służby Cywilnej, 

„Diametros” 2010, nr 25, s. 22; W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka…, jw., s. 129; P. Skuczyński, Soft 

law…, jw., s. 342; P. Skuczyński, Status etyki…, jw., s. 49. 
1069 Jak zauważył P. Skuczyński jedna i druga koncepcja może generować w pewnych okolicznościach 

problemy praktyczne. Stanowisko monistyczne zakładające konstytutywny i normotwórczy charakter 
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Na gruncie teoretycznych rozważań nad statusem kodeksów etyki zawodowej R. 

Sarkowicz i J. Stelmach proponują odróżnienie dwóch rodzajów aktów normatywnych: 1) 

aktów normatywnych sensu largo – oznaczających każdego rodzaju akty mówione i pisane 

zawierające normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym; 2) aktów normatywnych 

sensu stricto – oznaczających akty prawne, czyli akty zawierające normy prawne. Według 

wymienionych autorów aktem normatywnym sensu largo jest każdy akt zawierający 

jakiekolwiek normy generalne i abstrakcyjne (np. moralne, religijne, obyczajowe, 

prawne1070), niezależnie od procedury jego wydania i podmiotu, od którego pochodzi. Dla 

uznania takiego aktu normatywnego za akt prawny (czyli akt normatywny sensu stricto) 

konieczne jest ponadto wydanie go przez upoważniony do tego organ, w przewidzianej w 

tym celu procedurze. Odpowiedź na pytanie o miejsce kodeksów etyki zawodowej w 

opartym o powyższe akty normatywne porządku prawnym uzależniona jest zdaniem 

Sarkowicza i Stelmacha od uprzedniego określenia jak szeroko rozumie się system prawny, 

a mianowicie czy jest on zbudowany wyłącznie z aktów sensu stricto czy też dopuszcza 

uznanie za obowiązujące i wiążące aktów normatywnych innego rodzaju. Jak zauważyli 

przy tym wymienieni autorzy, praktyka normodawcza korporacji zdaje się wskazywać, że 

kodeksy etyki zawodowej, będące z racji zawartych w nich norm generalno-abstrakcyjnych 

niewątpliwie aktami normatywnymi sensu largo, zawierają normy o zróżnicowanym 

charakterze, przez co nie poddają się łatwej klasyfikacji. Z jednej strony nietrudno o 

przykłady zawartych w nich norm etyczno-zawodowych, które ciężko określić jako normy 

prawne, z drugiej strony nie stanowi również problemu wskazanie w nich takich norm, które 

przypominają normy prawne (co dotyczy chociażby norm regulujących obowiązek 

dochowania tajemnicy zawodowej). Zwrócili zarazem uwagę, że korporacyjne kodeksy 

etyki zawodowej wydawane są na podstawie szczególnego upoważnienia ustawowego, a 

ponadto niektóre normy w nich zawarte dotyczą nie tylko członków korporacji, ale wpływają 

również pośrednio na prawa i obowiązki obywateli, regulując ich sytuację prawną (co 

dotyczy u adwokatów np. zakazu reklamy oraz tajemnicy zawodowej). Argumenty te, 

zdaniem R. Sarkowicza i J. Stelmacha, przemawiają za zaliczeniem aktów normatywnych 

samorządów zawodowych – wydanych na podstawie upoważnienia ustawowego i 

 
kodeksów etyki zawodowej eliminuje z obiegu prawnego kodeksy niemieszczące się w systemie źródeł prawa 

(czyniąc je nielegalnymi), z kolei dualistyczne zakładając deklaratoryjność norm kodeksowych względem 

systemu etycznego powoduje nieetyczność norm kodeksowych zawierających treści spoza przyjętego 

moralnego porządku normatywnego. Zob. P. Skuczyński, Soft law…, jw., 342-343. 
1070 Taki podział norm proponuje J. Krukowski. Zob. J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, 

Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004, s. 58. 
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wpływających na prawa i obowiązki obywateli – do porządku prawnego państwa, co w 

konsekwencji prowadzi do potraktowania ich jak wszelkich innych przepisów prawnych1071.  

Wskazuje się, że zaprezentowana przez Sarkowicza i Stelmacha propozycja nie jest 

w pełni satysfakcjonująca w praktyce, przede wszystkim mając na względzie, co zresztą 

zauważyli sami jej autorzy, duże zróżnicowanie jakościowe norm zawartych w 

korporacyjnych kodeksach etyki zawodowej, składających się zarówno z typowych norm 

etycznych, jak i licznych reguł wykonywania zawodu (norm technicznych), a także różnego 

rodzaju – trudnych do jednoznacznego zakwalifikowania – zaleceń i postulatów związanych 

z oczekiwanym sposobem postępowania członków korporacji. Ich jednolita ocena jest 

utrudniona, przez co charakter prawny poszczególnych wypowiedzi należałoby oceniać in 

concreto, co jeszcze nie przesądzałoby charakteru prawnego danego kodeksu1072. Ponadto 

należy wziąć pod uwagę nie zawsze jednoznaczny sposób, w jaki ustawodawca upoważnił 

poszczególne samorządy zawodowe do regulowania etyki zawodowej. W konsekwencji, 

opierając się na poglądach wyżej wymienionych autorów, zachodziłaby konieczność 

różnicowania statusu zarówno poszczególnych norm w ramach tego samego kodeksu (biorąc 

pod uwagę wpływ danej normy na prawa i obowiązki obywateli zyskiwałaby ona mniej lub 

bardziej prawny charakter), jak i poszczególnych kodeksów, mając na względzie mniej lub 

bardziej wyraźne upoważnienie do ich wydania1073.  

Problem usytuowania korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej w systemie 

prawnym, jak słusznie zauważa J. Winczorek, „bierze się ze zbyt wąskiej definicji prawa, 

jaką przyjmują prawnicy, to znaczy z przekonania, że prawo mogą tworzyć i stosować 

jedynie organy państwa”1074. W tradycyjny model ściśle sformalizowanego systemu źródeł 

prawa nie dają się bowiem łatwo wpisać pochodzące od różnych podmiotów regulacje, 

pozostające poza obszarem tradycyjnie ujmowanego katalogu źródeł prawa, a mające wpływ 

na treść obowiązującego i stosowanego prawa. Problemy te potwierdza orzecznictwo TK, 

który nie dopuszcza istnienia w systemie źródeł prawa aktów innych niż powszechnie i 

wewnętrznie obowiązujące1075. Tymczasem, jak podnosi Winczorek, „w teorii systemów nie 

istnieją przeszkody, które uniemożliwiałyby uznawanie za pełnoprawne prawo soft law, 

prawa zwyczajowego, czy nawet wykluczały istnienie pluralizmu prawnego”1076. Potrzebę 

 
1071 Zob. R. Sarkowicz, J. Stelmach, Teoria prawa, jw., s. 209-212.  
1072 Zob. K. Zacharzewski, Wpływ kodeksów…, jw., s. 492. 
1073 Zob. P. Łabieniec, [w:] Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study, red. M. Król, Wydawnictwo C. 

H. Beck, Warszawa 2011, s. 60-61; tenże, Funkcje i status…, jw., LEX. 
1074 J. Winczorek, Czy istnieje etyka…, jw., s. 48. 
1075 Zob. J. Oniszczuk, Źródła prawa…, jw., s. 151. 
1076 J. Winczorek, Czy istnieje etyka…, jw., s. 48. 
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uwzględnienia tego rodzaju instrumentów oraz dostrzeżenia ich rosnącego znaczenia 

systemowego wzmocniło przystąpienie Polski do UE, w której systemie prawnym przyjęła 

się szeroka koncepcja rozumienia porządku prawnego1077. Zakłada ona, że w obrocie 

prawnym znajdują się normy pochodzące od różnych podmiotów (np. państw, UE i innych 

organizacji międzynarodowych, różnych instytucji i organizacji), o różnym charakterze (np. 

norm prawa stanowionego, norm prawa zwyczajowego, norm o charakterze „miękkich 

źródeł prawa”, orzeczeń sądowych) i o różnej genezie (np. wynikających z ustawodawstwa, 

orzecznictwa, utrwalonej praktyki, zwyczaju)1078. Stanowi to przejaw, wspomnianej już, 

multicentryczności systemu prawa1079, która występuje na wielu poziomach jego tworzenia 

i stosowania, charakteryzując się występowaniem równocześnie wielu ośrodków 

prawotwórczych, wielu systemów prawa (obowiązujących porządków prawnych), wielu 

ośrodków stosowania prawa oraz wielu ośrodków mających kompetencję do 

interpretowania norm prawnych1080. 

Konsekwencję multicentryczności systemu prawa stanowi jego multiźródłowość 

(wieloźródłowość), która zakłada współwystępowanie wielu nierównorzędnych źródeł 

prawa, które w różnym stopniu i w różnym zakresie kształtują treść prawa 

obowiązującego1081. Ich powstawanie wiąże się z postępującym odrywaniem pojęcia „źródła 

prawa” od państwa, jako wyłącznego prawodawcy1082. Pozwala to, jak wywodzi K. Osajda, 

„na redefinicję pojęcia źródeł prawa, przez co wypada rozumieć wszystko, co istnieje 

obiektywnie, ma swoją postać (np. akty prawne, soft law czy orzeczenia sądowe) i decyduje 

w praktyce o treści prawa”1083.  

Spojrzenie na system prawny z szerokiej perspektywy pozwala rozpatrywać 

korporacyjne kodeksy etyki zawodowej, w kategorii aktów normatywnych 

 
1077 Zob. E. Kustra, Aksjologiczne problemy tworzenia prawa a integracja europejska, „Studia z zakresu nauk 

prawnoustrojowych. Miscellanea” 2015, nr 5, s. 99. 
1078 Zob. K. Osajda, Multiźródłowość – teoria czy praktyka? Atypowe źródła prawa prywatnego, [w:] Źródła 

prawa. Teoria i praktyka, red. T. Giaro, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX. 
1079 Zob. E. Łętowska, „Multicentryczność” systemu prawa i wykładnia jej przyjazna, [w:] Rozprawy 

prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, 

Kraków 2005, s. 1127–1146; E. Łętowska, Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej 

konsekwencje, „Państwo i Prawo” 2005, nr 4, s. 3–10. 
1080 Jak wskazał A. Biłgorajski „istota multicentryczności systemu prawa wyraża się zatem w możliwości 

jednoczesnego wypełniania tej samej przestrzeni prawnej przez normy prawne, interpretacje tych norm oraz 

orzecznictwo różnych centrów decyzyjnych, wolnych od hierarchicznej zależności”, co oznacza, że „ten sam 

obszar stosunków społecznych jest reglamentowany przez normy, interpretacje i orzeczenia pochodzące od 

różnych: krajowych, europejskich i międzynarodowych - ośrodków normodawczych, interpretacyjnych oraz 

orzekających niezależnie od siebie sądów i trybunałów”. A. Biłgorajski, Prawo konstytucyjne i ustrój organów 

ochrony prawnej dla praktyków. Objaśnienia, wzory pism, pytania i kazusy, LEX, Warszawa 2013, LEX. 
1081 Zob. K. Osajda, Multiźródłowość – teoria…, jw., LEX. 
1082 Zob. P. Häberle, Źródła prawa w nowych konstytucjach, „Przegląd Sejmowy” 1996, nr 4, s. 58-74. 
1083 Tamże. 
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odpowiadających modelowi instrumentów tzw. „miękkiego prawa” (soft law), stawianego 

w kontraście do tzw. „twardego prawa” (hard law), czyli prawa pozytywnego, rozumianego 

w sposób tradycyjny1084.  

W nauce prawa powstało wiele koncepcji i definicji „miękkiego prawa”1085. Pojęcie 

to wywodzi się z prawa międzynarodowego publicznego, którego specyfika sprzyja 

regulowaniu stosunków za pomocą nie w pełni wiążących zobowiązań1086. Z tego tytułu 

najczęściej przyjmuje się, że termin soft law dotyczy przede wszystkim pokrewnych prawu 

instrumentów, które albo nie posiadają mocy prawnie wiążącej albo ich moc wiążąca jest w 

jakiś sposób słabsza w porównaniu do mocy wiążącej „twardego prawa”1087. Współcześnie 

„miękkie prawo” występuje zarówno w prawie międzynarodowym, europejskim, jak i 

wewnętrznym. 

Katalog instrumentów „miękkiego prawa” uznaje się otwarty1088. Zalicza się do nich 

akty o zróżnicowanych nazwach i charakterze, m.in.: komunikaty, zawiadomienia, Zielone 

księgi, Białe księgi, deklaracje, rezolucje, rekomendacje, kodeksy dobrych praktyk, 

wytyczne, podręczniki, standardy, karty, raporty, okólniki, opinie, programy, porozumienia 

międzyinstytucjonalne, tzw. „miękkie prawo w przebraniu prawa twardego” i porozumienia 

dżentelmeńskie1089.  

Cechami charakterystycznymi instrumentów „miękkiego prawa” są:  

1) utworzenie w niewiążącej (w tradycyjnym rozumieniu) formie;  

 
1084 Zob. K.W. Abbott, D. Snidal, Hard and Soft Law in International Governances, „International 

Organization” 2000, nr 3, s. 422; R. Bierzanek. J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, 

Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005, s. 113. 
1085 Por. A. Boyle, Soft law in international law-making, [w:] International Law, red. M. D. Evans, Oxford 

University Press, Oxford 2014, s. 118-120; L. Senden, Soft Law in European Community, Hart Publishing, 

Oxford 2004, s. 111-113; K. Popławski, Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym 

dyskursie publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej, „Krytyka Prawna” 2019, nr 3, s. 58-62; 

P. Weil, Towards relative normativity in International Law?, „The American Journal of International Law” 

1983, nr 77, s. 413-442. 
1086 Zob. K. Spryszak, Rola standardów o charakterze soft law w zakresie kreowania zobowiązań w państwach 

członkowskich organizacji międzynarodowych, „Humanities and Social Sciences” 2017, nr 24, s. 212. Por. R. 

Bierzanek. J. Symonides, Prawo międzynarodowe…, jw., s. 113-114. 
1087 Tamże, s. 213. W literaturze francuskiej na określenie „miękkiego prawa” używa się m.in. takich zwrotów 

jak „blade prawo” czy „zielone prawo”, „kruche prawo”, „deklamatorskie”, a przez przeciwników jego mocy 

obowiązującej określa się je jako „para-prawo” czy „meta-prawo”. Zob. A. Pellet, Sources of International 

Law, The Institute of Public International Law and International Relations of Thessaloniki, Thessaloniki 1992, 

s. 346. 
1088 Zob. A. Grzelak, Charakter prawny zaleceń i wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych, „MoP” 

2021, nr 3 (dodatek), s. 5. 
1089 Zob. P. Skuczyński, Soft law…, jw., s. 328; L. Senden, Soft Law…, jw., s. 142; A. Wróbel, B. Kurcz, Art. 

288, [w:] Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom III (art. 223-358), red. D. Kornobis-

Romanowska, J. Łacny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, LEX. Por. W.F. Felice, The Global New 

Deal. Economic and Social Human Rights in World Politics, Rowman&Littlefield Publishers, Lanham-

Boulder-New York-Toronto-Plymouth 2010, s. 130. 
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2) wyrażenie w formie generalnych, nieprecyzyjnych klauzul;  

3) pochodzenie od podmiotów nieposiadających wyraźnych kompetencji 

prawotwórczych (m.in. samoregulacja);  

4) opieranie się na dobrowolności ich przestrzegania;  

5) brak mechanizmów egzekwowania odpowiedzialności za jego nieprzestrzeganie lub 

stosowanie w tym zakresie tzw. „miękkich sankcji”1090.  

Podnosi się, iż „miękkie prawo” jest rodzajem norm o charakterze bardziej 

społecznym niż prawnym1091. Odpowiada to poglądowi, że „twarde prawo” tworzy 

zobowiązania, a „miękkie prawo” tzw. słabsze zobowiązania lub, jeszcze mniej wiążące, 

oczekiwania1092. Tym niemniej znaczenie „miękkiego prawa”, jako mechanizmu o podłożu 

bardziej moralnym, socjologicznym czy politycznym1093, jest doniosłe. Wskazuje się, że 

jego normy, pomimo nieprzypisania im wprost mocy wiążącej, mają jednak pewną 

efektywność prawną, która prowadzi w konsekwencji do wywoływania określonych 

skutków praktycznych1094, przez co należy rozumieć powodowanie oczekiwanych 

zachowań ich adresatów1095. Według bardziej radykalnej koncepcji normy soft law mogą 

mieć również wpływ na kształt prawa i być z tego tytułu postrzegane albo na równi z 

normami prawnymi albo jako quasi-prawo1096. Ponadto dostarczają one wskazówek 

interpretacyjnych, objaśniają pojęcia oraz przedstawiają nowe („świeże”) spojrzenie na 

prawo obowiązujące (jako swoiste „postprawo”, idące za „prawem twardym”). Z tego tytułu 

wchodzą z nim w rozmaite relacje1097. Jak obrazowo przedstawiają to L. Sossin i C. Smith: 

 
1090 Zob. K. Popławski, Rola i funkcje mechanizmów miękkiego prawa w międzynarodowym dyskursie 

publicznoprawnym. Uwagi na tle opinii Komisji Weneckiej, „Krytyka Prawna” 2019, nr 3, s. 59; P. Skuczyński, 

Metoda i przedmiot…, jw., s. 62.Por. J.E. Alvarez, International Organizations as Law-makers, Oxford 

University Press, Oxford 2005, s. 248. 
1091 Zob. K. Spryszak, Rola standardów…, jw., s. 211. 
1092 Zob. J. Klabbers, Informal Instruments before the European Court of Justice, „Common Market Law 

Review” 1994, nr 31, s. 998-999. 
1093 Zob. K. Popławski, Rola i funkcje…, jw., s. 56 i n. 
1094 Zob. L. Senden, Soft Law…, jw., s. 112; F. Snyder, Soft Law and Institutional Practice in the European 

Community, [w:] The Construction of Europe: Essays in honor of Emile Noël, red. G. Winter, Dordrecht 1994, 

s. 198; D.M. Trubek, P. Cottrell, M. Nance, „Soft Law”, „Hard Law” and European Integration: Toward a 

Theory of Hybridity, „Jean Monnet Working Papers” 2005, nr 4, s. 1-2. 
1095 Zob. Opinia rzecznika generalnego Michala Bobeka przedstawiona w dniu 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

Królestwo Belgii przeciwko Komisji Europejskiej, C-16/16 P. 
1096 Zob. A. Grzelak, Charakter prawny…, jw., s. 5-6; D. A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual Property. 

Toward Traditional Resource Rights for Indigenous Peoples and Local Communities, International 

Development Research Centre, Ottawa 1996, s. 119; A. Kalisz, Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, 

Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 85-86.  
1097 Z punktu widzenia relacji soft law i hard law zachodzących w obrębie prawa międzynarodowego zob. M. 

Menkes, Ius cogens i soft law: podwójna helisa, [w:] Ius Cogens Soft Law. Dwa bieguny prawa 

międzynarodowego publicznego, red. B. Kuźniak, M. Ingelevič-Citak, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, Kraków 2017, s. 289-302. 
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„zależność pomiędzy »miękkim prawem« w formie wytycznych, kodeksów, zasad, 

dyrektyw, jak również ustalonych zasad i praktyk, a »twardym prawem« w postaci ustaw i 

rozporządzeń jest analogiczna do relacji między sprzętem i oprogramowaniem w 

komputerach. Sprzęt zapewnia infrastrukturę, która jest jednolita dla wszystkich 

użytkowników, podczas gdy oprogramowanie musi dostosowywać się do użytkownika i 

umożliwia pracę programów”1098. Normy „miękkiego prawa” mogą też, w pewnych 

okolicznościach, przekształcać się w hard law1099. Dzieje się tak ponieważ jego regulacje 

„wpływają na praktykę, a praktyka wpływa na prawo”1100. Tym samym coraz częściej 

traktuje się je, jako element w procesie tworzenia norm o charakterze prawnie wiążącym1101. 

W tym ujęciu „miękkie prawo” pełni rolę swoistego „prekursora prawa”, formułuje 

postulaty de lege ferenda1102, które są wykorzystywane w celu późniejszego przekształcenia 

w prawo wiążące1103. 

Z powyższego wynika, że cechą charakterystyczną norm soft law, zarówno na 

poziomie prawa międzynarodowego, jak i prawa krajowego, jest okoliczność, że choć nie są 

one co do zasady prawnie wiążące – w tradycyjnym znaczeniu tego pojęcia – to przyjmuje 

się, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że ich postanowienia będą przestrzegane1104. 

Mogą być z tego tytułu traktowane jako rodzaj „niedoskonałych” norm prawnych, które z 

jednej strony posiadają normatywne ambicje przekonywania adresatów do ich 

przestrzegania za pomocą „łagodnych zobowiązań” lub „silnych apeli”, formułowanych w 

postaci „zaproszenia” do określonego postępowania, z drugiej ich przestrzeganie nie jest 

zabezpieczone przez instrumenty przymusu bezpośredniego1105. Pomimo tego ich 

praktyczny skutek może być często taki sam, jak w przypadku norm zaliczanych do hard 

 
1098 L. Sossin, C. Smith, Hard Choices and Soft Law: Ethical Codes, Policy Guidelines and the Role of the 

Courts in Regulating Government, „Alberta Law Review” 2003, nr 40, s. 869. 
1099 Zob. K.C. Wellens, G.M. Brochardt, Soft Law…, jw., s. 291. 
1100 Pogląd wyrażony przez M. Bothe cytuję za D. A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual…, jw., s. 120. 

Por. M. Bothe, Legal and nonlegal norms: a meaningful distinction in international relations?, „Netherlands 

Yearbook of International Law” 1980, nr 11, 65-95.  
1101 Zob. M.M. Kenig-Witkowska, Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, 

LEX, Warszawa 2011, LEX. 
1102 Zob. B. Kuźniak, Miękkie prawo międzynarodowe, [w:] Organizacje międzynarodowe, P. Czubik, B. 

Kuźniak, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 19. 
1103 Zob. M. Michalak, Możliwy wpływ prawa miękkiego UE na działania organów administracji ochrony 

środowiska i sądów administracyjnych państw członkowskich – uwagi wstępne, [w:] Wzorce i zasady działania 

współczesnej administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, Wolters Kluwer Polska, 

Warszawa 2020, LEX. 
1104 Zob. A. Grzelak, Charakter prawny…, jw., s. 6; D. A. Posey, G. Dutfield, Beyond Intellectual…, jw., s. 

120. 
1105 Zob. Opinię rzecznika generalnego Michala Bobeka przedstawioną w dniu 12 grudnia 2017 r. w sprawie 

Królestwo Belgii przeciwko Komisji Europejskiej, C-16/16 P. 
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law, co sprawia, że pogląd o ich formalnie niewiążącym charakterze należy traktować z dużą 

ostrożnością1106.  

Znaczenie „miękkiego prawa” rośnie i jest współcześnie coraz mocniej dostrzegane 

w obszarze europejskiej kultury prawnej1107. Jego instrumenty odgrywają istotną rolę w 

działalności najważniejszych regionalnych organizacji międzynarodowych, jak Rada 

Europy1108 czy UE1109, oddziałując przez to zarazem na wewnętrzne systemy prawne 

zrzeszonych w nich państw1110.  

Upowszechnienie soft law i jego szerokie wykorzystanie przez administrację unijną 

ożywia dyskusję na temat wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy jego normami a 

normami hard law, zarówno w prawie europejskim, jak i krajowym1111. Wynikające stąd 

problemy stanowią nie tylko przedmiot ożywionej debaty teoretycznej, ale przede 

wszystkim wyzwanie dla instytucji europejskich i krajowych w praktyce ich 

funkcjonowania1112.  

 
1106 Zob. Z. Duniewska, Zakres regulacji prawa administracyjnego materialnego – wyznaczenie pojęcia 

instytucji tego prawa, [w:] Prawo administracyjne materialne. System Prawa Administracyjnego. Tom 7, red. 

R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 122. Zob. szerzej: J. 

Supernat, Miejsce i znaczenie soft law w prawie publicznym Unii Europejskiej, [w:] Nowe problemy badawcze 

w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 439-445. 
1107 W systemie anglosaskim soft law ma znacznie dłuższą historię, która ugruntowała dobrze jego pozycję. 

Jak wskazuje P. Skuczyński soft law występuje w porządkach prawnych różnych państw przynależących do 

różnych kultur prawnych. W kulturze anglosaskiej występuje ono w prawie amerykańskim, australijskim czy 

brytyjskim. W kulturze kontynentalnej we Francji, Holandii czy Niemczech. Jest ono także popularne w 

państwach skandynawskich i Kanadzie. Zob. P. Skuczyński, Soft law…, jw., s. 326. 
1108 Zob. J. Jaskiernia, Ustanowienie statusu partnera dla demokracji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady 

Europy jako próba nadania działaniom Rady Europy eurazjatyckiego wymiaru, [w:] Wschodni wymiar 

globalizacji. Polityczne, gospodarcze i kulturowe wyzwania strefy eurazjatyckiej, red. R. S. Brzoza, J. 

Lewandowski, T. Podciborski, Wydawnictwo Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Kielce 2013, s. 

33; tenże, Znaczenie standardów Rady Europy o charakterze „miękkiego prawa”, [w:] Ius est ars boni et equi. 

Księga pamiątkowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, red. N. Szczęch, 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica 2010, s. 536. 
1109 Zob. Checks and Balances of soft EU rule-making, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej – 

Departament Tematyczny C, prawa obywatelskie i sprawy konstytucyjne, 2012 (PE 462.433). Zob. również: 

T. Biernat, Soft law a proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej. Wpływ soft law na konstrukcję i treść 

uzasadnień aktów normatywnych, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2012, nr 2, s. 31-37; K. C. 

Wellens, G. M. Brochardt, Soft Law in European Community Law, „European Law Review” 1989, nr 14, s. 

267-321. 
1110 Zob. w tym zakresie: K. Spryszak, Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany 

norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019. 
1111 Zob. szerzej: M. Pietrzyk, Soft law i hard law w europejskim prawie administracyjnym: relacja 

alternatywy, uzupełnienia, wykluczenia oraz przejścia, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań i 

oczekiwań społecznych, red. E. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna 

Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 

s. 133-143. 
1112 Zob. w szczególności wnioski z raportu Checks and Balances of soft EU rule-making (s. 83-84), a także 

Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych i prawnych 

skutków stosowania instrumentów tzw. "miękkiego prawa" (soft law) (2007/2028(INI)), w której stwierdzono, 

że „prawo miękkie zbyt często stanowi dwuznaczny i nieskuteczny instrument, który może mieć szkodliwy 

wpływ na prawodawstwo Wspólnoty i na równowagę instytucjonalną i powinno być ostrożnie stosowane, 

nawet jeśli jego zastosowanie jest przewidziane w traktacie”, a także, że soft law „nie może zastępować aktów 
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Jak zauważa J. Jaskiernia „jeśli przyjmiemy, że prawo ma charakter normatywny, to 

musi być postawione pytanie o wartość normatywną »miękkiego prawa«”1113. Wiąże się to 

z problemem mocy obowiązującej tego prawa, jako prawa międzynarodowego, do którego 

przestrzegania państwa są zobowiązane (w Polsce w związku z art. 9 Konstytucji RP). 

Nadmienić należy, że przeciwko uznaniu mocy wiążącej regulacji typu soft law 

wypowiedział się TK, orzekając, że ewentualna niezgodność ustawy krajowej z takim aktem 

nie może powodować uznania ustawy za niekonstytucyjną1114.  

W orzecznictwie TSUE ugruntowało się stanowisko, że normy „miękkiego prawa” 

mogą wpływać na stosowanie unijnych aktów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji) 

przez konkretyzację ich postanowień1115. W orzeczeniu odnoszącym się do problematyki 

mocy wiążącej zaleceń jako instrumentów „miękkiego prawa”, TSUE stwierdził, że choć 

nie wywierają one skutku bezpośredniego, tj. nie mogą tworzyć praw, na które jednostki 

mogą się powoływać przed sądem, to nie mogą być jednak uważane za środki, które nie 

wywołują żadnego skutku prawnego. Zdaniem TSUE „sądy krajowe są zobowiązane do 

wzięcia pod uwagę zaleceń w celu rozstrzygnięcia sporów im przedstawionych, w 

szczególności gdy rzucają one światło na interpretację środków krajowych przyjętych w celu 

implementowania ich lub gdy mają na celu uzupełnienie wiążących postanowień 

Wspólnoty”1116. 

 
i instrumentów prawnych, które istnieją dla zapewnienia ciągłości procesu prawodawczego”. Zob. również: A. 

Chudyba, Związanie aktami unijnego soft law. Uwagi na tle prawa konkurencji, „Internetowy Kwartalnik 

Antymonopolowy i Regulacyjny” 2019, nr 6, s. 63-78. 
1113 J. Jaskiernia, Konstrukcja normy prawnej o charakterze „miękkiego prawa”, [w:] Wielowymiarowość 

prawa. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Prof. Krzysztofa Pałeckiego, red. J. Czapska, M. 

Dudek, M. Stępień, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 106. 
1114 Wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06, OKT-A 2006 nr 9, poz. 135. Por. J. Jaskiernia, Współczesne 

uwarunkowania realizacji przez Rzeczpospolitą Polską konstytucyjnej zasady przestrzegania wiążącego ją 

prawa międzynarodowego, [w:] Ustrój państwa, myśl polityczno-prawna, współczesne systemy rządów. Prace 

ofiarowane profesorowi zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, red. S. Bożyk, A. 

Olechno, Temida 2, Białystok 2018, s. 420. 
1115 Zob. A. Arnull, The legal status of recommendations, „European Law Review” 1990, nr 4, s. 319; 

orzeczenie TSUE z dnia 15 czerwca 1976 r. w sprawie Giordano Frecassetti v. Amministrazione delle finanze 

dello Stato, C-113/75, ECR 1976, s. 00983; orzeczenie TSUE z dnia 9 czerwca 1977 r. w sprawie S.r.l. Ufficio 

Henry van Ameyde v. S.r.l. Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione 

internazionale (UCI), C-90/76, ECR 1997, s. 01091. Zob. również: M. Pietrzyk, Soft law i hard law w 

europejskim prawie administracyjnym: relacja alternatywy, uzupełnienia, wykluczenia oraz przejścia, [w:] 

Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, red. E. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, E-

Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 136. 
1116 Orzeczenie TSUE z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie Salvatore Grimaldi v. Fonds des maladies 

professionnelles, C-322/88; Teza tego orzeczenia została potwierdzona w Orzeczeniu TSUE z dnia 11 września 

2003 r. Altair Chimica SpA v. ENEL Distribuzione SpA, C-207/01. Zob. również: A. Wyrozumska, Nieformalne 

porozumienia w prawie wspólnotowym i krajowym (na przykładzie Obwieszczenia Komisji w sprawie 

współpracy w ramach Sieci Organów ds. Ochrony Konkurencji), „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2004, nr 2, 

s. 219-221. 
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Na podstawie orzecznictwa TSUE można mówić o kilku podstawowych 

właściwościach unijnych aktów soft law1117. Po pierwsze, muszą one zawierać się w zakresie 

traktatów, tj. nie mogą ich modyfikować przez wprowadzanie nowych praw i 

obowiązków1118. Po drugie, muszą one zawierać się w granicach kompetencji prawotwórczej 

organu, który je wydał1119. Po trzecie, nie mogą wywoływać jakichkolwiek skutków w 

stosunku do jednostek1120. 

Coraz powszechniejsze zastosowanie quasi-prawnych (pozaprawnych) 

instrumentów w stosunkach wewnętrznych toruje drogę soft law w Polsce. Znajduje ono 

miejsce w różnych gałęziach i działach prawa krajowego1121. Jako element systemu 

prawnego pełni w nim wiele istotnych funkcji. Jak wskazała M. Iwaniec, jest ono 

traktowane, w zależności od przyjętej koncepcji, m.in. jako: 1) zbiór postulatów 

odnoszących się do sposobów działania i interakcji profesjonalistów ze swoimi klientami; 

2) zobowiązanie do działania w określony sposób, wzorzec postępowania; 3) kodyfikacja 

zwyczajów gospodarczych w danej sferze obrotu gospodarczego; 4) instrument wpływający 

na realizację oczekiwań poprzez efekt; 5) dialog transgraniczny między organami, 

podmiotami, stronami; 6) samozobowiązujący instrument regulacyjny; 7) instrument, który 

w sposób generalny i abstrakcyjny określa tryb (normę) postępowania; 8) instrument 

przedustawowy, który toruje drogę do hard law, tzw. pre-law; 9) środek współtwórczy, 

który wskutek oddolnej inicjatywy staje się elementem systemu prawnego; 10) standard, 

który może wpływać na wykładnię prawa krajowego; 11) instrument walidacyjny; 12) 

standard rzetelnej procedury; 13) gwarant pewności w obrocie gospodarczym; 14) 

 
1117 Podaję za: A. Wyrozumska, Nieformalne porozumienia…, jw., s. 224-233. 
1118 Zob. orzeczenie TSUE z dnia 3 lutego 1976 w sprawie Pubblico Ministero przeciwko Flavia Manghera 

and others, C-59-75; orzeczenie TSUE z dnia z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie Gabrielle Defrenne 

przeciwko Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 43-75. 
1119 Zob. orzeczenie TSUE z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Republika Francuska przeciwko Komisji 

Wspólnot Europejskich, C-233/02; orzeczenie TSUE z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie Francja przeciwko 

Komisja, C-303/90. 
1120 Zob. orzeczenie TSUE z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie Portugalia przeciwko Radzie UE, C-149/96. 
1121 Zob. chociażby: A. Chłopecki, Zakres, sposób i skutki stosowania „miękkiego prawa” jako alternatywy 

dla regulacji ustawowych – na przykładzie rynku finansowego, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” 2013, nr 3 

(specjalny), s. 33-40; I. D. Czechowska, Poszukiwanie rzetelności w kontekście kodeksów zawodowych na 

przykładzie sektora bankowego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 395, 

s. 53, 54; M. Iwaniec, Soft law – współczesny instrument regulacji życia gospodarczego, „Internetowy 

Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2020, nr 5, s. 120-140; D. Maśniak, Rekomendacje i wytyczne 

KNF – dialog nadzorowany , czyli „miękkie prawo” z twardym skutkiem, „Prawo Asekuracyjne” 2015, nr 2, s. 

3-14; A. Mokrysz-Olszyńska, Rola kodeksów dobrych praktyk w ochronie konsumenta, [w:] Ochrona 

konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005, s. 263 i n.; S. Podmiotko, Rola tak zwanego 

prawa „miękkiego” w kształtowaniu pozycji inwestora indywidualnego na giełdzie papierów wartościowych, 

„Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM”, Numer specjalny, s. 123-140.  
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instrument ujednolicania polityk i praktyk; 14) instrument harmonizujący; 15) wzorzec – 

instrument porównawczy; 16) standard compliance1122.  

W doktrynie od dawna zwraca się uwagę na przydatność koncepcji „miękkiego 

prawa” do analizy różnego rodzaju kodeksów etycznych, w tym będących przedmiotem 

zainteresowania niniejszej pracy, korporacyjnych kodeksów etyki zawodowej1123. 

Usytuowanie kodeksów etycznych w obszarze soft law pozwala, jak zauważa S. 

Pilipiec, na dokonywanie ich oceny zarówno z punktu widzenia zgodności ich postanowień 

z normami prawnymi, jak i etycznymi1124.  

We wskazanym tu ujęciu, jak pisze H. Izdebski, działalność normotwórcza 

samorządu zawodowego znajduje się poza sferą hard law, stanowiąc przejaw dokonywania 

tzw. jurydyzacji „miękkiej”, która nie dochodzi do granic tzw. jurydyzacji „twardej”1125. 

Innymi słowy – efekty tej działalności (kodeksy etyczne) należałoby sytuować w obszarze 

pomiędzy tym co prawem nie jest, a miejscem, gdzie rozpoczyna się prawo1126.  

Przechodząc do rozważenia Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksu Etyki Adwokackiej) w świetle zaprezentowanych ujęć soft law, wskazać należy, 

że stanowi on z jednej strony przejaw charakterystycznej dla instrumentów „miękkich” 

samoregulacji środowiska adwokackiego1127, z drugiej zaś akt normatywny, dla którego 

wydania podstawę stanowi upoważnienie zawarte w art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo o 

adwokaturze. Abstrahując od wskazywanej już wcześniej nieprecyzyjności tego 

upoważnienia, niewątpliwie, nawet ogólne jego sformułowanie w przepisie rangi ustawowej 

zbliża uchwalony w jego ramach kodeks etyczny do sfery hard law. Z tytułu wskazanego tu 

przepisu przypomina on – jak podnosi się w doktrynie – przede wszystkim akt prawa 

wewnętrznego, skierowany przez samorząd zawodowy do członków korporacji. Również z 

 
1122 Zob. M. Iwaniec, Soft law…, jw., s. 128. 
1123 Zob. chociażby: A. Campbell, K.C. Glass, The Legal Status of Clinical and Ethics Policies, Codes, and 

Guidelines in Medical Practice and Research, „McGill Law Journal” 2001, nr 46, s. 473; H. Izdebski, Granice 

prawa jako instrumentu kształtowania standardów zachowania w służbie publicznej, [w:] Profesjonalizm w 

administracji publicznej, red. A. Dębicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Stowarzyszenie Edukacji 

Administracji Publicznej, Białystok 2004, s. 82 i n.; L. Sossin, The Rule of Policy: Baker and the Impact of 

Judical Review on Administrative Discretion, [w:] The Unity of Public Law, red. D. Dyzenhaus, Hart 

Publishing, Oxford and Portland Oregon 2004, s. 89. 
1124 Zob. S. Pilipiec, Prawo wewnętrznie obowiązujące stanowione przez organy prawniczych samorządów 

zawodowych, [w:] Filozoficzne i teoretyczne zagadnienia demokratycznego państwa prawa, red. M. 

Andruszkiewicz, A. Breczko, S. Oliwniak, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2015, s. 368; P. Skuczyński, 

Soft law…, jw., s. 343. 
1125 Zob. H. Izdebski, Kodyfikacja etyki…, jw., s. 28. 
1126 Jak stwierdził P. Skuczyński „soft law, należąc do sfery prawa, a nie do kategorii nie-prawa, musi różnić 

się od tradycyjnego hard law, lecz jego cechy i status nie zostały jeszcze w pełni zidentyfikowane i 

zaakceptowane”. P. Skuczyński, Metoda i przedmiot…, jw., s. 62. 
1127 Pojęcie „samoregulacji” jest bezpośrednio związane z problematyką soft law. Zob. M. Sieradzka, Ustawa 

o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Oficyna, Warszawa 2008, LEX.  
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punktu widzenia formy jest on regulacją bliską „twardemu prawu”. Przepisy w nim zawarte 

mają charakter generalny i abstrakcyjny, a ich nieprzestrzeganie stanowi podstawę 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego (art. 80 u.p.o.a.) i jest zagrożone sankcjami 

dyscyplinarnymi określonymi przepisami ustawy Prawo o adwokaturze (art. 81 u.p.o.a.). 

Nieco inne wrażenie można jednak odnieść analizując kodeks etyki adwokackiej z uwagi na 

jego przedmiot i treść, a także podstawowe cele. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę 

na otwartość omawianej regulacji, która wynika z generalnego założenia, które przyświecało 

jej twórcom. Zbiór artykułuje najważniejsze zasady etyczne, które stanowią jedynie wycinek 

etyki zawodu adwokata, a zatem nie dąży do ideału kompletności. Założono w nim 

współwystępowanie wraz z jego postanowieniami zasad etycznych wynikających z innego 

rodzaju przepisów korporacyjnych, uchwał samorządu adwokackiego, orzecznictwa 

dyscyplinarnego, a nawet zwyczajów środowiska adwokackiego. Zbiór pozostawia ponadto 

miejsce na indywidualną refleksję adwokata, która wymaga uwzględnienia ogólnych zasad 

kultury i przyjętych przez społeczeństwo wartości (uwzględnienia etyki ogólnej, z którą, jak 

wspomniano, etyka adwokacka jest spójna). Otwarty charakter regulacji potwierdzają 

zawarte w nim normy, spośród których wiele ma charakter ogólny (posługuje się zwrotami 

nieostrymi, jak np. „podważanie zaufania do Adwokatury”), bądź zostało sformułowanych 

jako postulaty lub sugestie właściwego postępowania (adwokat „powinien”). Istotne jest 

również to, że Zbiór stanowi w założeniu rodzaj drogowskazu dla adwokatów, który ma 

wskazywać kierunki i zasady prawidłowego wykonywania zawodu oraz dostarczać 

wskazówek w celu uniknięcia sytuacji konfliktowych w praktyce zawodowej. Stanowi on 

ponadto podstawę rozumienia i stosowania przepisów ustawy Prawo o adwokaturze oraz 

regulacji korporacyjnych, wspierając ich realizację w praktyce zawodowej adwokatów. 

Dostrzec również należy, że Zbiór nie określa żadnych sankcji, ograniczając się do 

wskazania, że adwokat odpowiada dyscyplinarnie za uchybienie etyce adwokackiej lub 

naruszenie godności zawodu, w czym odwołuje się do przepisów ustawy Prawo o 

adwokaturze. Ma on zatem na celu raczej kształtowanie prawidłowych postaw, niż 

egzekwowanie ich za pomocą represji. Z wymienionych tu względów wykazuje on liczne 

cechy charakterystyczne aktów przynależących do „miękkiego prawa”. 

Wydaje się przy tym, że w praktyce wykonywania zawodu normy etyczne zawarte 

w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) 

mają dla adwokatów charakter prawa i są traktowane jako wiążące. Wynika to przede 

wszystkim z ich istotnego znaczenia z punktu widzenia przesłanek odpowiedzialności 

dyscyplinarnej, a precyzyjniej roli, jaką normy etyczne odgrywają w zakresie określania 
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treści normy prawnej (dookreślania art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze), w każdej sytuacji, 

gdy w grę wchodzi ustalenie odpowiedzialności dyscyplinarnej członka adwokatury. 

Niezależnie od podnoszonych w tym zakresie wątpliwości, należy zatem przyjąć, że normy 

etyczne zyskują walor prawny w każdym tym przypadku, gdy ich zastosowania w praktyce 

wymaga realizacja procedur dyscyplinarnych, a także ustalenie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej adwokata i, co najmniej w tym zakresie, muszą być traktowane na równi z 

normami prawnymi1128. Ich doniosłe znaczenie dla kształtowania właściwych postaw 

członków adwokatury w codziennej praktyce zawodowej oraz wskazany tu wpływ na 

realizację prawa trafnie oddaje ukute w doktrynie sformułowanie „»miękkie prawo« z 

twardym skutkiem”1129. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1128 Por. P. Łabieniec Funkcje i status…, jw., LEX. Zob. również: I. Bogucka, H. Izdebski, B. Przywora, 

Normatywne elementy infrastruktury etycznej administracji publicznej, [w:] Etyka urzędnicza i etyka służby 

publicznej. System Prawa Administracyjnego. Tom 13, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 209-211; H. Izdebski, Kodyfikacja etyki…, jw., s. 27. 
1129 D. Maśniak, Rekomendacje i wytyczne…, jw., s. 3. 
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Rozdział 5  

Znaczenie etyki adwokackiej dla realizacji zadań adwokatury jako 

samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego 

 

 

5.1. Zadania adwokatury w świetle konstytucyjnego i międzynarodowego 

standardu prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do 

obrony  

 

Zwyczajowym punktem wyjścia dla wszelkiego rodzaju praw człowieka – w tym prawa do 

sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony, na których będzie przede 

wszystkim skupiona dalsza uwaga – jest godność człowieka1130. Jest ona uznawana za źródło 

wolności i praw jednostki, to w niej – jak to obrazowo przedstawia J. Oniszczuk – 

„»przeglądają się« wolności i prawa człowieka”1131. Gwarancja godności ludzkiej uzyskała 

formalny wyraz i znaczenie praktyczne na skutek regulacji zawartych w licznych aktach 

prawa międzynarodowego, prawie UE, a także we wszystkich systemach konstytucyjnych 

państw unijnych1132. Fundamentalne znaczenie w tym zakresie miała PDPCz, która dała 

podstawę dla ochrony godności ludzkiej w pozostałych systemach ochrony praw 

człowieka1133. Zgodnie z preambułą PDPCz „uznanie przyrodzonej godności oraz równych 

i niezbywalnych praw wszystkich członków rodziny ludzkiej stanowi podstawę wolności, 

sprawiedliwości i pokoju na świecie”1134. Art. 1 PDPCz wskazuje nadto, że „wszystkie istoty 

ludzkie rodzą się wolne i równe w godności i prawach”1135.  

 
1130 Zob. Z. Hołda, Prawa człowieka. Wiadomości wstępne, [w:] Prawa człowieka. Zarys wykładu, J. Hołda, Z. 

Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Zakamycze, Kraków 2004, s. 12; T.T. Koncewicz, Godność w 

orzecznictwie sądów unijnych. W kierunku jurysprudencji konstytucyjnej, „Palestra” 2012, nr 1-2, s. 171. 
1131 J. Oniszczuk, Społeczno-ekonomiczne i kulturalne prawa człowieka jako fundament godnego życia w 

demokracji, [w:] Administracja publiczna i prawa człowieka. Ujęcie systemowe i międzynarodowe, red. I. 

Zawiślińska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 52. Zob. tenże, O znaczeniu i zmienności…, jw., 

s. 760, 769-771. 
1132 Zob. L. Bosek, Art. 30, [w:] Konstytucja RP, t. I, Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Wydawnictwo C.H. 

Beck, Warszawa 2016, Legalis; J. Oniszczuk, Prawa człowieka a ustawowe bezprawie. Opór jednostki – 

kryterium krzywdy, [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona Doktorowi Arturowi Wojciechowi 

Preisnerowi, red. R. Balicki, M. Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2018, s. 289-290. 
1133 Por. J. Oniszczuk, O znaczeniu i zmienności…, jw., s. 762. 
1134 http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1948.html (dostęp: 25.03.2021 r.). 
1135 Tamże. 
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Również polski ustrojodawca uczynił godność człowieka fundamentem praw i 

wolności konstytucyjnych1136, stanowiącym płaszczyznę odniesienia dla systemu wartości, 

na którym oparto ustawę zasadniczą, a zarazem podstawę całego porządku prawnego 

państwa1137. Zasada przyrodzonej, niezbywalnej, nienaruszalnej godności człowieka, 

będącej źródłem wolności i praw człowieka i obywatela została wyrażona w art. 30 

Konstytucji RP1138, który stanowi, iż: „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka 

stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej 

poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.  

Podkreśla się, że konstytucyjne ujęcie godności stanowi „jedno z głębszych wyrażeń 

godności człowieka we współczesnym konstytucjonalizmie”1139. Godność człowieka na 

gruncie art. 30 Konstytucji RP można bowiem rozpatrywać w dwóch wymiarach, co 

pozwala wyróżnić godność człowieka rozumianą jako wartość konstytucyjną oraz godność 

człowieka rozumianą jako normę prawną. Konstytucyjna godność człowieka występuje 

wobec tego zarówno jako fundament porządku prawnego i jako prawo, które jest 

nienaruszalne, będąc i jednym i drugim. Jednocześnie godność człowieka „jako wartość 

znajduje się poza lub ponad porządkiem prawnym, a jako norma prawna znajduje się w 

prawie”1140.  

Do godności człowieka nawiązuje również preambuła Konstytucji RP, która zawiera 

wezwanie do stosowania tego aktu „dbając o zachowanie przyrodzonej godności 

człowieka”. Ponadto art. 233 ust. 1 ustawy zasadniczej zakazuje ograniczania wolności i 

praw określonych w art. 30 Konstytucji RP w ustawie określającej zakres ograniczeń 

wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. 

W ten sposób wyrażona zasada godności człowieka spełnia istotne funkcje. Jako 

wartość konstytucyjna ma wpływ na charakter systemu prawa, ponieważ stanowi jego 

podstawę i przesądza o jego niepozytywistycznych źródłach. Stanowi zarazem podstawę 

konstytucyjnego katalogu praw człowieka, co ma znaczenie zarówno dla charakteru tych 

praw, określenia relacji jednostki z władzą publiczną, jak i dla normatywnej treści 

 
1136 Zob. M. Grzesik-Kulesza, Prawa człowieka – zarys ogólny, [w:] System ochrony praw człowieka w RP, 

red. H. Zięba-Załucka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 20. 
1137 Zob. wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001, nr 3, poz. 54; wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 

r., SK 48/05, OTK-A 2009, nr 7, poz. 108; J. Hołda, Z. Hołda, Prawa człowieka w wewnętrznym porządku 

prawnym, [w:] J. Hołda, Z. Hołda, D. Ostrowska, J.A. Rybczyńska, Prawa człowieka…, jw., s. 37. 
1138 Zob. W. Dziedziak, Godność człowieka jako podstawa sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae 

Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)” 2019, nr 1, s. 90. 
1139 M. Granat, Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna, „Państwo i 

Prawo” 2014, nr 8, s. 19. 
1140 Tamże, s. 21. Por. M. Grzesik-Kulesza, Prawa człowieka…, jw., s. 21. 
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poszczególnych wolności i praw, ich wykładni i stosowania. Z kolei godność człowieka 

rozumiana jako norma prawna została ujęta w treści art. 30 Konstytucji RP jako publiczne 

prawo podmiotowe do ochrony godności1141. W tym znaczeniu może być ona przedmiotem 

naruszenia lub dotknięcia przez zachowania innych osób lub regulacje prawne1142. 

Podniesienie godności człowieka do rangi wartości konstytucyjnej, a zarazem prawa 

podmiotowego każdego człowieka – niezależnie od jego kwalifikacji, stanu 

psychofizycznego czy sytuacji życiowej1143 – stanowi fundament uznania jego 

podmiotowości. Podmiotowość ta podlega bezwzględnej i równej ochronie. Towarzyszy jej 

prawo podstawowe „do uznania i poszanowania koniecznych atrybutów podmiotowości 

prawnej – przypisania i poszanowania minimum dóbr i praw osobistych, bez których 

wykluczona byłaby wszelka podmiotowość”1144. 

Z realizacją w/w standardu wiąże się obowiązek zapewnienia przez państwo ochrony 

najbardziej żywotnych interesów każdej jednostki1145, składających się na jej konstytucyjne 

prawa i wolności. Z perspektywy normatywnej godność człowieka powinna być zatem 

traktowana jako swoiste „prawo do praw”1146, dające uzasadnienie dla systemu praw i 

wolności człowieka oraz wyznaczające jego granice, a zarazem stanowiące „źródło statusu 

jednostki jako podmiotu uprawnionego i partycypatywnego”1147.  

W konsekwencji takiego ujęcia zasada godności człowieka wyznacza określony 

sposób postępowania organów państwa zobowiązanych do poszanowania i ochrony przed 

naruszeniami wynikających z niej lub związanych z nią praw i wolności jednostki. Według 

TK „obowiązek »poszanowania« godności człowieka należy z jednej strony rozumieć jako 

zakaz podejmowania przez władze publiczne jakichkolwiek działań, które naruszałyby 

godność człowieka (aspekt negatywny), a z drugiej jako nakaz podejmowania przez władze 

publiczne takich działań, które ochronią jednostkę przed sytuacjami nie do pogodzenia z jej 

godnością (aspekt pozytywny). Natomiast obowiązek »ochrony« godności człowieka wiąże 

się z »zewnętrznymi« działaniami władz publicznych, które powinny zapewnić, aby 

 
1141 Zob. P. Tuleja, Art. 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX. 
1142 Zob. wyroki TK: z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003 nr 3, poz. 19; z dnia 9 lipca 2009 r., SK 

48/05, OTK-A 2009 nr 7, poz. 108. 
1143 Zob. wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, OTK-A 2008 nr 7, poz. 126. 
1144 L. Bosek, Art. 30, jw., Legalis. 
1145 Zob. wyrok TK z dnia 1 września 2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006 nr 8, poz. 97. 
1146 J. Zajadło, Normatywne funkcje pojęcia „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka” (na marginesie 

art. 30 Konstytucji RP), [w:] Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczpospolitej Polskiej. Materiały z II 

Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Mierki 18-19 października 2001, red. S. Pikulski, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, s. 489. 
1147 T.T. Koncewicz, Godność w orzecznictwie…, jw., s. 172. 
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pozostałe podmioty stosunków społecznych (w tym osoby fizyczne) nie naruszały godności 

innych osób”1148.  

Z w/w wyroku TK wynika, że prawa i wolności człowieka oraz obowiązki państwa 

są ze sobą ściśle związane, a – jak słusznie zauważa M. Florczak-Wątor – 

„konstytucjonalizacja obowiązków państwa ma znaczenie gwarancyjne dla realizacji 

konstytucyjnych praw jednostki, pozwala bowiem na sprecyzowanie tego, czego konkretnie 

może ona od państwa oczekiwać w świetle postanowień ustawy zasadniczej”1149. Państwo 

obowiązane jest zatem do kreowania instytucji oraz stwarzania prawnych i faktycznych 

instrumentów służących urzeczywistnianiu praw i wolności konstytucyjnych oraz ich 

ochrony.  

Szczególną kategorię obowiązków pozytywnych państwa stanowią obowiązki 

ochronne, które sprowadzają się do zapewnienia przez nie ochrony praw i wolności jednostki 

przed zagrożeniami, które płyną nie tylko ze strony organów władzy publicznej, ale także 

innych jednostek. Wkraczanie organów władzy publicznej w sferę stosunków pomiędzy 

poszczególnymi jednostkami uzasadnione jest potrzebą ochrony słabszej strony stosunku 

prawnego przed dominacją strony silniejszej, a przez to zapewnienia równowagi sił 

pomiędzy stronami1150. Realizacja obowiązków państwa w tym zakresie przyjmuje postać 

zarówno działań o charakterze prewencyjnym, mających na celu ograniczenie ryzyka 

potencjalnych naruszeń za pomocą prawnych i faktycznych instrumentów ochronnych, jak i 

działań o charakterze represyjnym, penalizujących naruszenia przy wykorzystaniu w tym 

celu aparatu przymusu1151. Taki sposób postrzegania obowiązków państwa oraz jego roli w 

relacjach z jednostką i społeczeństwem, a także pomiędzy jednostkami, jest powszechnie 

przyjmowany i stosowany w orzecznictwie ETPC1152 dotyczącym sfery ochrony 

konwencyjnych praw i wolności1153. 

Z punktu widzenia ochrony godności człowieka zwraca się szczególną uwagę na 

sprawiedliwość, która w najprostszym ujęciu jest respektowaniem należnych człowiekowi 

 
1148 Wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., SK 48/05, OTK-A 2009 nr 7, poz. 108. 
1149 M. Florczak-Wątor, Konstytucja jako źródło obowiązków państwa w stosunku do obywatela, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, z. 1, s. 119. 
1150 Zob. tamże, s. 126. 
1151 Zob. tamże, s. 124-126. 
1152 Zob. wyroki ETPC: z dnia 13 czerwca 1979 r. w sprawie Marckx przeciwko Belgii, skarga nr 6833/74; z 

dnia 9 października 1979 r. w sprawie Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73; z dnia 13 czerwca 2004 w 

sprawie Pla i Puncernau przeciwko Andorze, skarga nr 69498/01. 
1153 Zob. M. Florczak-Wątor, Pozytywne obowiązki państwa w zakresie ochrony praw konwencyjnych 

jednostki, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2010, t. 11, s. 311-325. 
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praw1154. Godność traktowana jest jako podstawa sprawiedliwości1155. Istotny jej aspekt 

stanowią gwarancje umożliwiające jednostce skuteczne dochodzenie i egzekwowanie 

przysługujących jej praw. Szczególne znaczenie należy przypisać w tym zakresie przede 

wszystkim tym gwarancjom, które służą zabezpieczeniu godności człowieka w związku z 

poszukiwaniem przez jednostkę skutecznej ochrony praw i wolności na gruncie 

postępowania sądowego i w związku z nim. Przepisami ustawy zasadniczej służącymi 

urzeczywistnianiu związanych z tym praw, a zarazem wyznaczającymi standard ochrony w 

tym zakresie, są przede wszystkim art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 oraz art. 42 ust. 2 

Konstytucji RP.  

Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż „każdy ma prawo do sprawiedliwego i 

jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, 

bezstronny i niezawisły sąd”. Wyrażona w ten sposób gwarancja określana jest w polskim 

prawie konstytucyjnym jako prawo do sądu. W orzecznictwie TK podkreśla się, że prawo to 

stanowi jedno z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa prawnego, o którym 

mowa w art. 2 Konstytucji RP1156. Zostało ono sformułowane, jak trafnie to ujmuje P. 

Sarnecki, „jako prawo człowieka gwarantujące jego godność, wolnościowy status, poczucie 

bezpieczeństwa i stwarzające swoiste odczucie przebywania pod opieką prawa, na którego 

straży stoją sądy”1157. 

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, wskazuje się na ścisłe związki art. 45 

ust. 1 z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP, który mówi, iż „ustawa nie może nikomu zamykać 

drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw”. Zgodnie z poglądami 

wyrażonymi w tym zakresie przez TK wskazany tu przepis uzupełnia, rozwija i dopełnia 

określone w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP prawo do sądu, zabraniając zamykania drogi 

sądowej dla dochodzenia naruszonych wolności lub praw1158.  

Wyznaczone przepisami art. 45 ust. 1 w zw. z art. 77 ust. 2 Konstytucji RP prawo do 

sądu ma możliwie szeroki zakres podmiotowy. Obejmuje „każdego” (art. 45 ust. 1 

Konstytucji RP), co oznacza w rozumieniu ustawy zasadniczej zarówno każdą osobę 

fizyczną, jak i każdą osobę prawną1159, pod warunkiem, że są one podmiotami 

 
1154 Zob. W. Dziedziak, Godność człowieka…, jw., s. 95. 
1155 Zob. M. Piechowiak, Godność i równość jako podstawy sprawiedliwości. Z perspektywy międzynarodowej 

ochrony praw człowieka, „Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju” 1992, z. 1, 37. 
1156 Zob. orzeczenie TK z dnia 7 stycznia 1992 r., K 8/91, OTK 1992, poz. 5. 
1157 P. Sarnecki, Art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, red. L. 

Garlicki, M. Zubik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, LEX. 
1158 Zob. wyroki TK: z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998 nr 4, poz. 50; z dnia 16 marca 1999 r., SK 

19/98, OTK 1999 nr 3, poz. 36; z dnia 14 czerwca 1999 r., K 11/98, OTK 1999 nr 5, poz. 97. 
1159 Zob. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej…, jw., Legalis. 
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konstytucyjnych praw i wolności1160. Zarazem nie można „nikomu” zamykać drogi sądowej 

dochodzenia naruszonych wolności lub praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji RP), przy czym 

ochroną w tym zakresie objęty jest „każdy” komu przysługuje prawo do sądu (art. 45 ust. 1 

Konstytucji RP)1161. 

Prawo do sądu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP – jak pisze P. Tuleja 

– należy rozpatrywać w dwóch wymiarach. Po pierwsze, jako osobiste publiczne prawo 

podmiotowe. Po drugie, jako podstawowy środek ochrony pozostałych konstytucyjnych 

wolności i praw1162. Stanowi ono zatem podstawowe prawo osobiste człowieka1163, a 

zarazem proceduralny wyraz godności człowieka1164. Oznacza to, iż – nieco wbrew przyjętej 

przez ustrojodawcę terminologii1165 – obejmuje ono nie tylko prawo uruchomienia 

procedury sądowej (prawo dostępu do sądu), ale również związane z nim gwarancje 

procesowe w toku postępowania (prawo do właściwej procedury)1166. Te ostatnie składają 

się najogólniej na prawo do rzetelnego procesu i prawo do sprawiedliwego rozpoznania 

sprawy, obejmujące liczne gwarancje procesowe, które wiążą się z wyrażoną w art. 2 

Konstytucji RP zasadą sprawiedliwości proceduralnej. Uzupełniają je ponadto – jak 

wywodzi się w doktrynie i orzecznictwie – prawo do uzyskania wyroku sądowego oraz 

prawo do wykonania prawomocnego orzeczenia1167. Wskazany tu, złożony charakter prawa 

do sądu dobrze charakteryzuje J.P. Tarno twierdząc, iż prawo do sądu polega na prawie 

obrony praw podmiotowych jednostki na drodze postępowania sądowego, które 

charakteryzują określone gwarancje procesowe1168.  

 
1160 Zob. B. Stępień-Załucka, Prawo do sądu, [w:] H. Zięba-Załucka (red.), System ochrony…, jw., s. 41. 
1161 Zob. L. Bosek, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Art. 77, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom 

I…, jw., Legalis 
1162 Zob. P. Tuleja, Art. 45, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Wolters 

Kluwer Polska, Warszawa 2019, LEX. 
1163 Zob. M. Grzesik-Kulesza, Prawa człowieka…, jw., s. 27-28. 
1164 Zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r., I SA/Wr 85/18, LEX nr 2656892; wyrok WSA 

we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r., III SAB/Wr 90/20, LEX nr 3111158. 
1165 Akty prawa międzynarodowego w odniesieniu do przyjętego w polskiej terminologii pojęcia prawo do 

sądu posługują się określeniem prawo do rzetelnego procesu sądowego lub prawo do sprawiedliwego procesu 

sądowego, co stanowi odpowiednik tłumaczonego z języka angielskiego pojęcia right to a fair trial. Zob. S. 

Pilipiec, Teoretyczno-prawne aspekty zasady prawa do sądu, „Annales. UMCS” 2000, nr 1, s. 223-238. 
1166 Zob. M. Radajewski, Treść i gwarancje prawa do sądu, [w:] Identyfikacja treści prawa do sądu – wybrane 

zagadnienia, O. Hałub-Kowalczyk, M. Jabłoński, M Radajewski, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna 

Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019, 

s. 13-97. 
1167 Zob. P. Sarnecki, Art. 45, jw., LEX. 
1168 Zob. J.P. Tarno, Zasady ogólne postępowania sądowoadministracyjnego, [w:] Sądowa kontrola 

administracji publicznej, Tom 10, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2016, Legalis. 
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Warto również odwołać się do koncepcji prawa do sądu prezentowanej w 

orzecznictwie konstytucyjnym. W wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. (K 6/14) TK przyjął, 

iż prawo do sądu przejawia się w pięciu wymiarach: 

1) prawie do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organu rozpoznającego 

sprawę;  

2) prawie do uruchomienia procedury przed właściwym, niezależnym, bezstronnym i 

niezawisłym sądem; 

3) prawie do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości i jawności - sprawiedliwego, rzetelnego postępowania sądowego;  

4) prawie do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd; 

5) prawie do skutecznego wykonania orzeczenia1169.  

W innym wyroku – z dnia 8 stycznia 2019 r. (SK 6/16) – wskazał TK na nieco inne 

elementy tego prawa, stwierdzając, że składa się ono z: 

1) prawa dostępu do sądu, tj. prawa do uruchomienia procedury przed sądem; 

2) prawa do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej zgodnie z wymogami 

sprawiedliwości i jawności; 

3) prawa do wyroku sądowego, tj. prawo do uzyskania wiążącego rozstrzygnięcia danej 

sprawy przez sąd; 

4) prawa do odpowiedniego ukształtowania ustroju i pozycji organów rozpoznających 

sprawy (sądów) zgodnie z wymaganiami niezależności, bezstronności i 

niezawisłości1170. 

Najważniejszym elementem konstytucyjnego prawa do sądu jest prawo dostępu do 

sądu (określone w ten sposób w art. 233 ust. 1 Konstytucji RP). Jak wskazał SN w 

postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2000 r. (II CKN 285/00) jest ono odrębnym, wynikającym 

bezpośrednio z Konstytucji RP prawem, które przysługuje jednostce wobec państwa, 

niezależnie od istnienia i treści stosunku materialnoprawnego i wynikających z niego 

uprawnień i obowiązków. Istotę prawa dostępu do sądu – jak wywodzi SN – stanowi 

możliwość uruchomienia procedury sądowej za pomocą odpowiednio uzewnętrznionej woli 

jednostki, która zobowiązuje organy sądowe do podjęcia przewidzianych ustawowo działań 

 
1169 Wyrok TK z dnia 23 listopada 2016 r., K 6/14, OTK-A 2016, poz. 98. Por. wyroki TK: z dnia 12 marca 

2002 r., P 9/01, OTK-A 2002 nr 2, poz. 14; z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007 nr 9, poz. 

108. 
1170 Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2019 r., SK 6/16, OTK-A 2019, poz. 3. 
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zmierzających do rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia w każdym przypadku, gdy 

sprawa tego rodzaju nie została mocą ustawy wyłączona z drogi sądowej1171.  

Podkreśla się, iż istotnym czynnikiem zapewniającym możliwość skutecznej 

realizacji prawa dostępu do sądu jest prawo do skorzystania z pomocy prawnej zawodowego 

pełnomocnika (w tym nieodpłatnej, w ramach tzw. prawa pomocy)1172. Może ono w wielu 

przypadkach stanowić warunek efektywnego dostępu do sądu, co może dotyczyć osób, które 

z różnych przyczyn (faktycznych lub prawnych) nie mogą uruchomić procedury sądowej 

lub nie są w stanie skutecznie zabiegać o własne interesy w sprawie. W tym aspekcie prawo 

do sądu wiąże się m.in. z gwarantowaną konstytucyjnie równością wobec prawa (art. 32 

Konstytucji RP) oraz obowiązkiem zapewnienia przez państwo zabezpieczenia społecznego 

(art. 67 Konstytucji RP)1173.  

Z w/w względów istotne znaczenie przypisuje się działalności korporacji 

prawniczych (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP), których zadania publiczne obejmują m.in. 

wsparcie osób potrzebujących w ramach systemu pozasądowej i przedsądowej nieodpłatnej 

pomocy prawnej, a także udzielanie pomocy prawnej z urzędu. W tym ostatnim zakresie – 

jak podnosi B. Stępień-Załucka – korporacje uzupełniają władze publiczne, ponosząc 

wspólnie z nimi ciężar organizacji pomocy prawnej dla obywateli1174.  

Innym wymagającym osobnego omówienia aspektem prawa do sądu jest prawo do 

odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej (prawo do rzetelnego procesu), zgodnie 

z wymogami sprawiedliwości i jawności. Ów aspekt proceduralny tego prawa ma istotne 

znaczenie z punktu widzenia ochrony praw jednostki. O ile bowiem prawo do sądu w swej 

podstawowej funkcji ma za zadanie przede wszystkim chronić prawa jednostki przed 

naruszeniami ze strony władzy publicznej poprzez zapewnienie możliwości odwołania się 

od jej decyzji do sądu, tak prawo do sądu rozumiane jako prawo do rzetelnego procesu 

 
1171 Zob. postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2000 r., II CKN 285/00, OSNC 2000, nr 10, poz. 188. 
1172 Pojęcie „pomocy prawnej” w znaczeniu w jakim jest używane obejmuje wiele rodzajów czynności 

zawodowych podejmowanych przez prawników. W u.p.o.a. zostały one określone zwłaszcza w art. 4 ust. 1, 

obejmując w szczególności: udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie 

projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami. Niezależnie od tego adwokaci 

wykonują wiele innych czynności zawodowych, które należy zaliczyć do szeroko rozumianej pomocy prawnej, 

np. z zakresu mediacji, arbitrażu czy negocjacji. Wskazuje się, że pojęcie „pomocy prawnej” w sposób 

szczególny łączy się z etyką prawniczą, gdyż dotyczy bardziej zadań prawników i ich konsekwencji etycznych 

niż ich działalności związanej z prowadzoną prawniczą aktywnością gospodarczą. W kontekście tej ostatniej 

bardziej właściwym terminem jest „świadczenie usług prawniczych”. Zob. S. Sykuna, Pomoc prawna, [w:] P. 

Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki…, jw., s. 283-284.  
1173 Zob. B. Stępień-Załucka, Prawo do sądu, jw., s. 42-44. 
1174 Tamże, s. 43. 
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dostarcza m.in. mechanizmów ochrony praw jednostki w takiej sytuacji, określając 

procedurę postępowania i związane z nią gwarancje procesowe1175.  

Jak słusznie wywodzi T.T. Koncewicz, prawa proceduralne gwarantują efektywne 

wykonanie oraz ochronę praw podmiotowych, a zarazem „wyznaczają dopuszczalne 

sposoby ograniczania przez państwo praw podmiotowych jednostek, określają sposób 

korzystania z przyznanych praw lub ich egzekwowanie i zapewniają istnienie środków 

ochronnych w przypadku naruszenia tych praw”1176. Wynika z tego, że samo zadeklarowanie 

prawa do sądu mogłoby być niewiele warte bez praw, które gwarantują odpowiednie, 

sprawiedliwe ukształtowanie procedury sądowej, zgodnie z wymogami 

konstytucyjnymi1177. 

 B. Stępień-Załucka pisze, że prawo do sądu w aspekcie proceduralnym obejmuje 

m.in.: 

1) prawo strony do wysłuchania; 

2) prawo dopuszczenia stron do udziału w postępowaniu; 

3) obowiązek przedstawienia przez sąd motywów rozstrzygnięcia, który zabezpiecza 

przed dowolnością i arbitralnością orzeczenia, a przy tym pozwala na zrozumienie 

rozstrzygnięcia stronom; 

4) zapewnienie stronie przewidywalności przebiegu procesu. 

 Urzeczywistnienie w/w praw w procesie warunkuje – jak dodaje Stępień-Załucka – 

uznanie procesu za zgodny z prawem lub nie1178. Oznacza to, jak dalej wywodzi autorka, iż 

sprawiedliwe rozpoznanie sprawy wiąże się z urzeczywistnianiem w postępowaniu 

sądowym gwarancji rzetelnego procesu, obejmujących m.in. możliwość przedstawienia 

przez stronę swoich racji osobiście lub za pomocą pełnomocnika (obrońcy)1179. 

Mając na uwadze omówione powyżej aspekty konstytucyjnego prawa do sądu 

(prawa do rzetelnego procesu) nie będzie przesadą stwierdzenie, iż prawo do pomocy 

 
1175 Zob. W. Osiatyński, Wprowadzenie do praw człowieka, [w:] Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, 

W. Osiatyński, Publikacja Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Warszawa 2016, s. 3. 
1176 T.T. Koncewicz, Prawo do rzetelnego postępowania w europejskiej przestrzeni prawnej. Jaka procedura? 

Jakie prawo?, „Palestra” 2013, nr 11-12, s. 68. 
1177 Mając na uwadze wymienione komponenty prawa do sądu, przyjmuje się, że w szerokim rozumieniu prawo 

to identyfikuje się jako prawo do rzetelnego procesu. Z tego względu w literaturze niekiedy, jako 

równoważnych pojęciowo z terminem prawo do sądu, używa się określeń: „prawo do rzetelnego procesu”, 

„prawo do wymiaru sprawiedliwości”, „prawo do drogi sądowej”, „prawo do sprawiedliwego procesu 

sądowego”, „prawo do powództwa” czy „prawo do obrony przed sądem”, co zbliża je znaczeniowo do ujęć 

tego prawa przyjmowanych na gruncie prawa międzynarodowego. Zob. M. Sawicka, Prawo do sądu w sprawie 

administracyjnej na tle unormowań Konstytucji RP, „Studia Prawnoustrojowe” 2014, nr 25, s. 248-249. 
1178 Zob. B. Stępień-Załucka, Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy w Polsce, 

Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 40. 
1179 Tamże. Por. B. Stępień-Załucka, Prawo do sądu, jw., s. 44-45. 
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prawnej zawodowego pełnomocnika należy traktować jako integralny element prawa do 

sądu w konstytucyjnym rozumieniu. W wielu przypadkach – jak wyżej wskazano – pomoc 

prawnika może być niezbędna tak dla uruchomienia procedury sądowej, jak i realizacji 

standardów rzetelnego procesu w jej toku1180. Słusznie zauważa T.T. Koncewicz, iż „udział 

niezależnego i fachowego pełnomocnika jest jednym z fundamentalnych wymogów 

wymiaru sprawiedliwości, który wchodzi w skład prawa do rzetelnego postępowania i który 

decyduje o regularności proceduralnej”1181.  

W tym kontekście należy nadmienić, że szczególnie istotne znaczenie dla ochrony 

praw jednostki może odgrywać nie tyle dostęp do pomocy prawnej, co dostęp do skutecznej 

pomocy prawnej, czyli takiej, która jest udzielana przez profesjonalnego – czyli działającego 

zgodnie z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej – prawnika. Tylko w takich 

warunkach działalność zawodowego pełnomocnika może efektywnie wspierać ochronę 

praw i wolności jednostki1182. 

Kolejnym z przepisów Konstytucji RP, które należy przeanalizować w kontekście 

ochrony praw jednostki związanych z poszukiwaniem przez nią sprawiedliwości przed 

sądem, jest art. 42 ust. 2 dotyczący prawa do obrony. Stanowi on, iż „każdy, przeciw komu 

prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach 

postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w 

ustawie korzystać z obrońcy z urzędu”.  

Prawo do obrony zaliczane jest do podstawowych praw człowieka, a jednocześnie, 

jak wskazał TK w wyroku z dnia 17 lutego 2004 r. (SK 39/02), jest „nie tylko fundamentalną 

zasadą procesu karnego, ale też elementarnym standardem demokratycznego państwa 

prawnego”1183. 

TK opowiada się za szerokim rozumieniem prawa do obrony, które, jak twierdzi, 

„przysługuje każdemu od chwili wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego (w 

praktyce od chwili przedstawienia zarzutów) aż do wydania prawomocnego wyroku, 

obejmuje również etap postępowania wykonawczego”1184. Prawo do obrony musi być przy 

 
1180 Zob. Ł. Cora, Minimalne gwarancje prawa do rzetelnego procesu karnego w początkowym etapie ścigania, 

„Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” 2020, nr 9, s. 267-289; K. Flaga-Gieruszyńska, Kilka uwag o roli 

adwokata w realizacji standardów prawa do sądu w sprawach cywilnych, [w:] Usus magister est optimus. 

Rozprawy prawnicze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Kubasowi, red. B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. 

Zawadzka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 3-12. 
1181 Zob. T.T. Koncewicz, Prawo do rzetelnego…, jw., s. 75. 
1182 Por. Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003 nr 9, poz. 97. 
1183 Wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 7. 
1184 Zob. tamże. Zob. również wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 103. 



279 

 

tym, co podkreśla TK, realne i efektywne, co wymaga stworzenia faktycznych i prawnych 

możliwości efektywnej realizacji wynikających z niego praw w praktyce procesowej1185. 

Konstytucja RP gwarantuje prawo do obrony w znaczeniu materialnym i formalnym. 

W pierwszym z wymienionych aspektów oznacza ono prawo korzystania przez jednostkę z 

wszelkich sposobów i środków nakierowanych na obronę, dopuszczalnych prawnie w 

postępowaniu karnym, wedle jej swobodnego wyboru1186. Przyjmuje się, że obejmuje ono 

w szczególności:  

1) prawo wypowiadania się co do wszelkich punktów oskarżenia;  

2) prawo podejmowania odpowiednich czynności procesowych;  

3) prawo zwalczania na przewidzianej prawem drodze uciążliwych środków 

procesowych; 

4) prawo do udziału w rozprawach i posiedzeniach przed sądem;  

5) prawo do inicjatywy dowodowej i zadawania pytań;  

6) prawo do informacji;  

7) prawo do milczenia;  

8) prawo do nieświadczenia przeciwko sobie;  

9) prawo do swobodnego wypowiadania się w toku procesu w ramach składanych 

wyjaśnień1187.  

Drugi aspekt prawa do obrony: obrona formalna, oznacza prawo do korzystania z 

pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu. Przepis gwarantuje zatem możliwość działania w 

sprawie obrońcy wybranego wedle swobodnej decyzji oskarżonego spośród osób 

posiadających w tym zakresie stosowne uprawnienia albo działania wyznaczonego dla 

oskarżonego obrońcy z urzędu. Koreluje to z obowiązkiem określenia przez państwo zasad 

przyznawania pomocy z urzędu, w przypadku, gdy z różnych przyczyn, w tym m.in. braku 

możliwości poniesienia przez oskarżonego kosztów obrony czy innych faktycznych 

ograniczeń uniemożliwiających mu obronę osobistą, uzasadniona jest pomoc prawna 

obrońcy z urzędu1188. 

 
1185 Zob. wyrok TK z dnia 25 listopada 2014 r., K 54/13, OTK 2014 nr 10, poz. 114. 
1186 Zob. P. Karlik, T. Sroka, P. Wiliński, Art. 42, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I…, 

jw., Legalis. 
1187 Zob. J. Majewski, Granice dozwolonej obrony w procesie karnym a ryzyko popełnienia przestępstwa przez 

adwokata wykonującego czynności obrończe, [w:] J. Giezek (red.), Adwokatura w systemie…, jw., s. 56-57; 

postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2007 r., III KK 338/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 2741. 
1188 Zob. P. Karlik, T. Sroka, P. Wiliński, Art. 42, jw., Legalis; wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., sygn. SK 

39/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 7. 
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Zdaniem P. Kuczmy art. 42 ust. 2 Konstytucji RP, w związku z przyznaniem 

oskarżonemu prawa do skorzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu, stanowi 

konstytucyjną podstawę funkcjonowania zawodu adwokata1189. Nadmienić należy, iż z 

prawa do obrony wywodzi się również bezwzględny zakaz przesłuchiwania obrońcy co do 

faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę, a zatem 

ma ona bezpośredni związek z ochroną tajemnicy obrończej1190.  

Należy dodać, że prawo do obrony w znaczeniu formalnym nie ma charakteru 

absolutnego, przysługuje bowiem „na zasadach określonych w ustawie”. Dopuszczalność 

wszelkiego rodzaju jego ograniczeń należy jednak oceniać, co podniósł w swym 

orzecznictwie TK, przez pryzmat zasady proporcjonalności1191. 

Regulacja konstytucyjna realizuje standard prawa do sądu (prawa do rzetelnego 

procesu) oraz prawa do obrony wyznaczony przez akty prawa międzynarodowego. Prawo 

do sądu (prawo do rzetelnego procesu) oraz prawo do obrony stanowią elementy zarówno 

uniwersalnych, jak i regionalnych systemów ochrony praw człowieka. Są one powszechnie 

uważane za ich fundament. Współcześnie odnoszą się do nich m.in. gwarancje zawarte w 

EKPCz, KPP oraz MPPOiP, a także w dyrektywach UE.  

Inspirację dla traktatowych regulacji prawa do rzetelnego procesu stanowił art. 10 

PDPCz, zgodnie z którym „każdy człowiek ma na warunkach całkowitej równości prawo do 

sprawiedliwego i publicznego wysłuchania przez niezależny i bezstronny sąd w sprawach 

rozstrzygających o jego prawach i zobowiązaniach oraz zasadności jakichkolwiek oskarżeń 

o popełnienie przestępstwa”. W ten sposób ukształtowane prawo do sądu swoim zakresem 

objęło nie tylko wszystkich ludzi, ale także każdy rodzaj spraw, wyznaczając wzorzec dla 

późniejszych regulacji. PDPCz gwarantuje również w art. 11, że „każda osoba oskarżona o 

czyn zabroniony korzysta z domniemania niewinności, dopóki jej wina nie zostanie 

udowodniona zgodnie z prawem w procesie publicznym, w toku którego korzysta ona z 

wszelkich gwarancji koniecznych dla swej obrony”. 

Traktatem o powszechnym charakterze, który dotyczy prawa do rzetelnego procesu 

oraz prawa do obrony, jest MPPOiP1192, którego art. 14 ust. 1 stanowi, że „każdy ma prawo 

do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i 

 
1189 Zob. P. Kuczma, Adwokat jako zawód zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, 

„Palestra” 2012, nr 3-4, s. 147. 
1190 Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 107. 
1191 Zob. wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., P 22/07, Dz.U. 2009 nr 68, poz. 585. 
1192 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19 grudnia 

1966 r., Dz.U. 1977 Nr 38, poz. 167. 
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bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę, przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia 

przeciw niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw i obowiązków w sprawach 

cywilnych”. Ustęp 3 tego artykułu zapewnia oskarżonemu prawo „bronienia się osobiście 

lub przez obrońcę przez siebie wybranego” oraz „posiadania obrońcy wyznaczonego dla niej 

w każdym przypadku, kiedy interesy sprawiedliwości tego wymagają, bez ponoszenia 

kosztów obrony w przypadkach, kiedy oskarżony nie posiada dostatecznych środków na ich 

pokrycie”.  

Z punktu widzenia praktyki ustrojowej szczególne znaczenie, mając na względzie 

orzecznictwo dotyczące przestrzegania jej postanowień oraz znaczenie dla wykładni i 

interpretacji norm Konstytucji RP1193, należy przypisać stanowiącej fundament 

europejskiego systemu ochrony praw człowieka regulacji EKPCz. Wyjątkowość systemu 

ochrony praw człowieka stworzonego w ramach Rady Europy, którego centralny punkt 

stanowi EKPCz, polega nie tylko na zadeklarowaniu podstawowego zestawu standardów 

demokratycznych, ale przede wszystkim na ich skutecznym egzekwowaniu w ramach 

procedur konwencyjnych. Mechanizm ten oparty jest przede wszystkim na działalności 

orzeczniczej ETPC. Jest on uważany za najefektywniejsze w skali międzynarodowej 

narzędzie ochrony praw człowieka1194.  

Rzeczpospolita Polska uznała jurysdykcję ETPC w dniu 1 maja 1993 r., i od tego 

czasu jego orzeczenia odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu krajowego systemu 

prawnego. Ma to swoje konsekwencje w orzecznictwie. Według TK „powinność 

uwzględnienia skutków odpowiedniego orzeczenia ETPC w działaniu organów 

wewnętrznych państwa zobowiązuje (…) [TK] do wzięcia pod uwagę, w ramach 

wykonywanej przez siebie kontroli konstytucyjności norm, standardów sformułowanych 

przez ETPC w celu eliminowania ewentualnych kolizji między nimi. Normy zawarte w 

Konwencji oraz linia orzecznicza ETPC mogą być zatem powoływane jako element 

argumentacji i przez to służyć zachowaniu względnej jednolitości rozstrzygnięć organów 

ochrony prawnej orzekających w oparciu o przepisy prawa krajowego i 

międzynarodowego”1195.  

 
1193 Zob. P. Grzegorczyk, K. Weitz, Art. 45, [w:] M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom I…, jw., 

Legalis; J. Jaskiernia, Polityczny wymiar objęcia państw Europy Środkowej i Wschodniej standardami 

demokratycznymi Rady Europy, „Nowa Polityka Wschodnia” 2011, nr 1, s. 23. 
1194 Zob. M.A. Nowicki, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 

„Palestra” 1991, nr 10, s. 61; J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości”, „Studia Politologiczne” 

2010, nr 17, s. 176-177. 
1195 Wyrok TK z dnia 20 listopada 2012 r., SK 3/12, OTK-A 2012 nr 10, poz. 123. 
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Standardy rzetelnego procesu oraz prawa do obrony wyznaczają przepisy art. 6 

EKPCz, których istotne znaczenie w praktyce potwierdza orzecznictwo ETPC1196. 

Art. 6 ust. 1 EKPCz stanowi, że: „każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego 

rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 

ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze 

cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie 

karnej”. Przepis ten składa się z trzech podstawowych gwarancji:  

1) prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą; 

2) prawa dostępu do sądu; 

3) prawa do rzetelnego procesu1197.  

W/w prawa, podobnie jak w przypadku polskich regulacji dotyczących prawa do 

sądu, mają swoje źródła w zasadzie rządów prawa, która stanowi, jak wskazał ETPC, 

fundament systemu RE1198. Spełniają one funkcje gwarancyjne w stosunku do pozostałych 

praw i wolności, co związane jest z ich proceduralnym charakterem1199. Ich realizacja 

stanowi więc warunek skutecznej ochrony pozostałych praw człowieka i obywatela1200.  

Jednym z najważniejszych elementów prawa do rzetelnego procesu jest prawo 

dostępu do sądu, które choć nie zostało bezpośrednio wyrażone w EKPCz, wynika z 

ugruntowanego orzecznictwa konwencyjnego1201. W doktrynie podkreśla się, że „skuteczna 

realizacja prawa dostępu do sądu jest warunkiem wstępnym i koniecznym poszanowania 

uprawnień składających się na prawo do rzetelnego procesu”1202, gdyż prawo do rzetelnego 

procesu „byłyby iluzoryczne bez swobodnego dostępu do sądu, i na odwrót”1203. W 

konsekwencji „trudno uznać za rzetelne postępowanie, które co prawda wypełniałoby 

 
1196 Zob. J. Barcik, Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym 

uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2019, 

Legalis. 
1197 Zob. P. Hofmański, A. Wróbel, Art. 6, [w:] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności. Tom I. Komentarz do artykułów 1–18, red. L. Garlicki, P. Hofmański, A. Wróbel, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2010, Legalis. 
1198 Zob. wyrok ETPC z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

4451/70; wyrok ETPC z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Běleš i inni przeciwko Czechom, skarga nr 47273/99. 
1199 Zob. P. Wiliński, Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym, Wolters Kluwer Polska, Kraków 

2006, s. 200. 
1200 Zob. P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., Legalis. 
1201 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie Philis przeciwko Grecji, skargi nr 12750/87, 

13780/88, 14003/88; wyrok ETPC z dnia 19 października 2005 r. w sprawie Roche przeciwko Wielkiej 

Brytanii, skarga nr 32555/96; wyrok ETPC z dnia 13 października 2009 r. w sprawie Salontaji-Drobnjak 

przeciwko Serbii, skarga nr 36500/05; wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie Stanev przeciwko 

Bułgarii, skarga nr 36760/06. 
1202 A. Łazarska, Zakaz ekscesywnego formalizmu a praktyka sądowa – uwagi na tle orzeczeń polskich sądów 

w sprawach cywilnych w świetle art. 6 EKPC, „Ius Novum” 2020, nr 4, s. 50. 
1203 Tamże. 
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wymagania wynikające z postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i 

Podstawowych Wolności, lecz nie byłoby dostępne dla każdego”1204.  

Wskazuje się, że poza dostępem do sądu, na gwarancję rzeczywistego prawa do 

rzetelnego procesu w świetle EKPCz składają się również m.in.:  

1) prawo do kontradyktoryjnego rozpoznania sprawy; 

2) prawo do wyrażenia stanowiska odnośnie do elementów sprawy; 

3) prawo do wysłuchania przez sąd, warunkowanego dodatkową gwarancją praw do 

obecności na rozprawie oskarżonego i jego obrońcy; 

4) prawo do równości broni między stronami postępowania, wyrażającego się przede 

wszystkim w tym, że każda strona procesu musi mieć zapewnioną taką samą 

możliwość prezentowania swojej sprawy i materiału dowodowego oraz prawo do 

uzyskania uzasadnienia orzeczenia1205.  

Tym samym art. 6 EKPCz spełnia funkcję „wspólnego mianownika dla 

rozrzuconych praw i gwarancji proceduralnych”1206. Ich nienaruszanie i urzeczywistnianie 

w praktyce stanowi warunek wydania sprawiedliwego orzeczenia1207.  

Gwarancje karnoprocesowe, w tym dotyczące prawa do obrony, zawierają ust. 2 i 3 

art. 6 EKPCz. Pierwszy z nich statuuje zasadę domniemania niewinności, zgodnie z którą 

„każdego oskarżonego o popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do 

czasu udowodnienia mu winy zgodnie z ustawą”. Drugi zawiera wyliczenie praw 

składających się na minimalny standard ochrony oskarżonego w postępowaniu karnym. 

Składają się na niego:  

1) prawo do niezwłocznego uzyskania informacji o podstawach oskarżenia (art. 6 ust. 

3 lit. a EKPCz); 

2) prawo do dysponowania odpowiednim czasem i sposobnością niezbędnymi do 

przygotowania obrony (art. 6 ust. 3 lit. b EKPCz); 

3) prawo do bronienia się osobiście i do korzystania z pomocy obrońcy (art. 6 ust. 3 lit. 

c EKPCz); 

 
1204 Tamże. 
1205 Zob. M. Królikowski, Prawo do rzetelnego procesu, [w:] Europejskie prawo karne, red. A. Grzelak, M. 

Królikowski, A. Sakowicz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, Legalis. 
1206 T.T. Koncewicz, A. Podolska, Dostęp do adwokata w postępowaniu karnym. O standardach i kontekście 

europejskim, „Palestra” 2017, nr 9, s. 9. 
1207 Zob. A. Łazarska, Zakaz ekscesywnego…, jw., s. 50. 
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4) prawo do przesłuchania lub spowodowania przesłuchania świadków oskarżenia oraz 

żądania przesłuchania świadków obrony na takich samych zasadach jak świadków 

oskarżenia (art. 6 ust. 3 lit. d EKPCz); 

5) prawo do korzystania z pomocy tłumacza (art. 6 ust. 3 lit. e EKPCz).  

Podkreśla się, że katalog praw wymienionych w ust. 3 w/w artykułu nie ma 

charakteru wyczerpującego, co wskazuje na możliwość wyprowadzania dodatkowych 

gwarancji bezpośrednio z ust. 1 art. 6 EKPCz.  

Należy nadmienić, że szeroko pojęte prawo do sądu na gruncie EKPCz nie ma 

charakteru absolutnego, a jego ograniczenia przez państwo są dopuszczalne pod warunkiem 

ochrony uzasadnionego celu, zachowania proporcjonalności oraz nienaruszenia istoty tego 

prawa1208. 

Przepisy EKPCz, podobnie jak ma to miejsce na gruncie Konstytucji RP, w sposób 

wyraźny wskazują na prawo oskarżonego do skorzystania z pomocy prawnej obrońcy w 

postępowaniu karnym. Wynika z nich, że oskarżony jest uprawniony do obrony osobistej, 

do obrony poprzez wskazanego przez siebie adwokata oraz, pod pewnymi warunkami, do 

otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej adwokata z urzędu. Skorzystanie z ostatniego z 

wymienionych przywilejów uzasadnia, zgodnie z literalnym brzmieniem EKPCz, spełnienie 

dwóch przesłanek. Po pierwsze, oskarżony musi wykazać brak wystarczających środków na 

poniesienie kosztów obrony. Po drugie, przyznania pomocy prawnej musi wymagać interes 

wymiaru sprawiedliwości. Przyjmuje się, że warunki te nie muszą zaistnieć kumulatywnie. 

Rzetelność procesu nie jest zatem zachowana zarówno w przypadku osobistego udziału w 

nim oskarżonego pozbawionego możliwości zapewnienia sobie obrońcy z wyboru z uwagi 

na barierę majątkową, jak również w sytuacji, gdy z uwagi na inne okoliczności dobro 

wymiaru sprawiedliwości wymaga udziału obrońcy, ale z różnych innych przyczyn 

oskarżony nie może lub nie chce go sobie zapewnić, a państwo z tego obowiązku się nie 

wywiąże1209. Na tej podstawie wywodzi się, że jeżeli oskarżony chce skorzystać z pomocy 

adwokata lub takowej wymaga, należy mu to zagwarantować, zaś sam może się bronić, tylko 

wtedy gdy nie będzie to sprzeczne z interesem wymiaru sprawiedliwości1210.  

Określenie progu majątkowego uzasadniającego przyznanie pomocy prawnej z 

urzędu należy do państwa, jednakże ocena zasadności przyznania pomocy prawnej w danej 

 
1208 Zob. tamże; A. Hauser, Prawo jednostki do sądu europejskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 

2017, Legalis. 
1209 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie Pakelli przeciwko Niemcom, skarga nr 8398/78. 
1210 Zob. M.A. Nowicki, Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, wyd. 

VII, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, LEX. 
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sprawie, w ocenie ETPC, wymaga wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności sprawy. 

Ocena zasadności przyznania pomocy prawnej z uwagi na dobro wymiaru sprawiedliwości 

powinna również uwzględniać okoliczności danej sprawy, a także rozwiązania systemowe 

przyjęte w danym państwie. Za uznaniem takiej potrzeby przemawiają zwłaszcza poważny 

charakter zarzutów stawianych oskarżonemu i grożąca mu z tego tytułu wysoka kara1211, 

faktyczny i prawny stopień skomplikowania sprawy1212 czy sytuacja osobista oskarżonego 

utrudniająca mu podjęcie samodzielnej obrony1213.  

Wyraźne powiązanie prawa do pomocy prawnej z prawem do obrony w 

postępowaniu karnym nie oznacza, że prawo do pomocy prawnej profesjonalnego 

pełnomocnika w innych rodzajach postępowań nie istnieje. Należy je jednak odkodować z 

przepisu art. 45 ust. 1 Konstytucji, zasady demokratycznego państwa prawnego, a także 

wyinterpretować odpowiedni standard z EKPCz i orzecznictwa konwencyjnego1214. 

Pozwala to dostrzec bezpośredni związek zastępstwa procesowego realizowanego przez 

fachowego pełnomocnika z wymaganiami prawa do sądu, rzetelnego i sprawiedliwego 

procesu również na gruncie postępowań cywilnych. Z EKPCz nie wynika wprost generalny 

obowiązek zapewnienia stronie pomocy prawnej w sprawach cywilnych1215. Obowiązek ten 

został jednak wywiedziony przez ETPC bezpośrednio z art. 6 ust. 1 EKPCz. Na gruncie 

konwencyjnym przyjmuje się zatem, że pomoc adwokata jest potrzebna w sytuacji, gdy jest 

ona niezbędna dla skutecznej realizacji prawa do sądu. ETPC w swym orzecznictwie 

warunkował przyznanie takiej pomocy różnymi okolicznościami, uzależniając ją m.in. od 

oceny zdolności strony do samodzielnego, skutecznego reprezentowania własnych 

interesów, wagi przedmiotu sprawy, stopnia skomplikowania sprawy lub procedury czy 

istnienia wymogu zastępstwa procesowego przez zawodowego pełnomocnika (tzw. 

przymusu adwokackiego)1216. Trybunał zwrócił również uwagę, że pozostawienie strony, 

 
1211 Zob. wyrok ETPC z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie Benham przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

19380/92; wyrok ETPC z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Quaranta przeciwko Szwajcarii, skarga nr 12744/87; 

wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii, skarga nr 18312/08. 
1212 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r. w sprawie Pham Hoang przeciwko Francji, skarga nr 

13191/87; wyrok ETPC z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Quaranta przeciwko Szwajcarii, skarga nr 12744/87. 
1213 Zob. wyrok ETPC z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Quaranta przeciwko Szwajcarii, skarga nr 12744/87; 

wyrok ETPC z dnia 26 września 2000 r. w sprawie Biba przeciwko Grecji, skarga nr 33170/96. 
1214 Zob. wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007 nr 7, poz. 72. 
1215 Zob. wyrok ETPC z dnia 4 września 2002 r. w sprawie Essaadi przeciwko Francji, skarga nr 49384/99. 
1216 Zob. M.A. Nowicki, Komentarz do Konwencji…, jw., LEX; wyrok ETPC z dnia 9 października 1979 r. w 

sprawie Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 6289/73; wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie 

Gnahoré przeciwko Francji, skarga nr 40031/98; wyrok ETPC z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie McVicar 

przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 46311/99; wyrok ETPC z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie A. 

przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 35373/97; wyrok ETPC z dnia 16 października 2002 r. w sprawie P., C. 

i S. przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 56547/00; wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Steel i 

Morris przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 68416/01. 
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która nie może zapewnić sobie efektywnej reprezentacji swoich interesów bez prawa 

pomocy sprawiałoby, że prawa konwencyjne byłyby jedynie teoretyczne i iluzoryczne, a nie 

praktyczne i skuteczne, czego wymaga standard konwencyjny1217.  

W świetle orzecznictwa ETPC gwarancję rzetelnego i sprawiedliwego procesu 

stanowi takie ukształtowanie procedury, która zapewnia stronie możliwość faktycznego 

uczestnictwa w sprawie, między innymi poprzez właściwe przedstawianie argumentów na 

poparcie swoich roszczeń, co w pewnych okolicznościach, wymaga profesjonalnej pomocy 

prawnej1218. Prawo do profesjonalnej pomocy prawnej zostało wobec tego powiązane – obok 

prawa do sądu – z prawem do wysłuchania1219. Oznacza to, że samodzielne prowadzenie 

sprawy, przy pojawiających się dla strony trudnościach, wiąże się z możliwością 

podważenia rzetelności postępowania1220. Innym aspektem realizacji efektywnego dostępu 

do sądu, na który zwrócił uwagę ETPC, jest zapewnienie procesowej równości stron, 

określanej zasadą „równości broni”. Wymaga ona zachowania „sprawiedliwej równowagi” 

pomiędzy stronami, zapewniającej każdej z nich możliwość przedstawienia swojej sprawy 

na warunkach, które nie stawiają jej w niekorzystnej sytuacji w stosunku do przeciwnika1221. 

Obowiązuje ona zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym1222. Realizacja tego 

standardu może m.in. polegać na obowiązku zapewnienia stronie pomocy prawnej adwokata 

w postępowaniu w celu skutecznego przedstawienia przed sądem swojego stanowiska, w 

sytuacji znacznej przewagi w tym zakresie przeciwnika procesowego1223. Dotyczy to 

również sytuacji, gdy zastępstwo procesowe profesjonalisty nie jest wymagane, a strona nie 

korzysta z prawa do pomocy prawnej, ale ze względu na szczególne okoliczności nie ma 

możliwości zapewnienia sobie zastępstwa procesowego1224. Zdaniem ETPC „warunkiem 

rzetelnego procesu jest możliwość skorzystania przez stronę z takich samych możliwości, 

 
1217 Zob. wyrok ETPC z dnia 13 maja 1980 r. w sprawie Artico przeciwko Włochom, skarga nr 6694/74; wyrok 

ETPC z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie Bellet przeciwko Francji, skarga nr 40886/06; P. Pogonowski, 

Realizacja prawa …, jw., Legalis; P. Hofmański, A. Wróbel, Art. 6, jw., Legalis. 
1218 Zob. wyrok ETPC z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie McVicar przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

46311/99. 
1219 Zob. P. Hofmański, A. Wróbel, Artykuł 6, jw., Legalis; wyrok ETPC z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie 

Aerts przeciwko Belgii, skarga nr 25357/94. 
1220 Zob. A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości stron w procesie cywilnym, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2008, Legalis. 
1221 Zob. wyrok ETPC z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie Bulut przeciwko Austrii, skarga nr 17358/90; wyrok 

ETPC z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Foucher przeciwko Francji, skarga nr 22209/93; wyrok ETPC z dnia 

12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 46221/99. 
1222 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 października 1993 r. w sprawie Dombo Beheer B.V. przeciwko Holandii, 

skarga nr 14448/88. 
1223 Zob. wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Steel i Morris przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

68416/01. 
1224 Zob. wyrok ETPC z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Bertuzzi przeciwko Francji, skarga nr 36378/97. 
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jakie ma przeciwnik procesowy, w związku z czym w niektórych przypadkach skorzystanie 

z pomocy prawnej jest konieczne”1225, przy czym „państwo nie ma obowiązku zapewnienia 

stronom całkowitej równości, nie może jednak dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron ma 

znacznie gorsze możliwości niż druga”1226.  

Wybór środków zapewniających realizację skutecznego prawa do sądu i rzetelnego 

procesu w świetle orzecznictwa strasburskiego należy do państwa1227. Odmiennie niż w 

procesach karnych, na gruncie postępowań cywilnych w zgodzie z art. 6 ust. 1 EKPCz 

pozostaje wprowadzenie pewnych ograniczeń, które uzależniałyby przyznanie adwokata z 

urzędu od oceny szczególnych okoliczności danej sprawy1228. Realizacja prawa do sądu i 

rzetelnego procesu wymaga zatem każdorazowego zbadania przez sąd czy charakter i 

stopień skomplikowania sprawy, sytuacja majątkowa, doświadczenie i poziom 

zaangażowania emocjonalnego jednostki nie wymagają zapewnienia jej profesjonalnej 

pomocy prawnej1229. Taka potrzeba może powstać na każdym etapie postępowania, nie 

wyłączając etapu poprzedzającego jego wszczęcie, jak również po jego zakończeniu, w tym 

w związku z koniecznością wniesienia odwołania od zapadłego orzeczenia1230. Kluczowe 

znaczenie dla realizacji praw jednostki w ocenie ETPC ma takie ukształtowanie 

wewnętrznego systemu pomocy prawnej, aby zapewnić jego jakość, a zarazem by prawo do 

profesjonalnej pomocy prawnej było chronione przed arbitralnością decyzji o jej przyznaniu. 

Sąd musi rozpatrywać wnioski w sposób staranny i za każdym razem wykazać powody 

odmowy przyznania pomocy prawnej1231. 

Opisany standard został zagwarantowany również w regulacjach Unii Europejskiej. 

Podstawowe znaczenie przypisuje się w tym zakresie art. 47 Karty Praw Podstawowych1232. 

Stanowi on, iż: „każdy, kogo prawa i wolności zagwarantowane przez prawo Unii zostały 

 
1225 Wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Steel i Morris przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

68416/01. 
1226 Tamże. Zob. również: wyrok ETPC z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie Bertuzzi przeciwko Francji, skarga 

nr 36378/97. 
1227 Zob. wyrok ETPC z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, skarga nr 59519/00. 
1228 Zob. wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Steel i Morris przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

68416/01. 
1229 Zob. wyrok ETPC z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie McVicar przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

46311/99; Podręcznik prawa europejskiego dotyczącego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, Urząd 

Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2016, s. 83. 
1230 Zob. wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie T. przeciwko Wielkie Brytanii, skarga nr 24724/94; 

wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie V. przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 24888/94. 
1231 Zob. wyrok ETPC z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie Del Sol przeciwko Francji, skarga nr 46800/99; wyrok 

ETPC z dnia 4 września 2002 r. w sprawie Essaadi przeciwko Francji, skarga nr 49384/99; wyrok ETPC z 

dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie Santambrogio przeciwko Włochom, skarga nr 61945/00; wyrok ETPC z dnia 

27 czerwca 2006 r. w sprawie Tabor przeciwko Polsce, skarga nr 12825/02; wyrok ETPC z dnia 12 września 

2007 r. w sprawie Bakan przeciwko Turcji, skarga nr 50939/99. 
1232 Dz.Urz.UE.C 2012 Nr 326, str. 391. 
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naruszone, ma prawo do skutecznego środka prawnego przed sądem, zgodnie z warunkami 

przewidzianymi w niniejszym artykule. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego 

rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd 

ustanowiony uprzednio na mocy ustawy”. Kolejne zdanie tego artykułu dotyczy prawa do 

skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Zgodnie z nim: „Każdy ma możliwość 

uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrońcy i przedstawiciela”. Ponadto 

„pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w 

zakresie w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości”.  

Prawo do profesjonalnej pomocy prawnej na gruncie KPP ma najszerszy zakres 

spośród wszystkich wymienionych regulacji międzynarodowych. Obejmuje gwarancje 

prawa do skorzystania z porady prawnej, pomocy obrońcy, pomocy pełnomocnika oraz 

pomocy prawnej z urzędu. Prawa te nie ograniczają się wyłącznie do postępowań cywilnych 

i karnych, ale dotyczą wszelkiego rodzaju roszczeń prawnych powstałych na gruncie prawa 

europejskiego1233. TSUE, w ślad za orzecznictwem ETPC ukształtowanym na kanwie art. 6 

EKPCz, uznał prawo do pomocy profesjonalnego pełnomocnika za element prawa do sądu 

i sprawiedliwego procesu1234. W orzecznictwie tego sądu przyjmuje się, że realizacja prawa 

do sądu wymaga w pewnych okolicznościach przyznania jednostce prawa do pomocy 

profesjonalnego pełnomocnika dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości oraz realizacji zasady efektywności prawa unijnego. TSUE zaaprobował w 

swym orzecznictwie również pogląd o względnym charakterze tego prawa, którego 

ograniczenia są dopuszczalne, o ile służą realizacji zgodnego z prawem celu i nie naruszają 

jego istoty1235.  

Na gruncie procesu karnego gwarancję dla oskarżonego, zgodnie z art. 48 ust. 2 KPP, 

stanowi „poszanowanie prawa do obrony”. Pomimo dość lakonicznej regulacji tego przepisu 

w KPP oraz braku wskazania związanych z nim gwarancji proceduralnych przyjmuje się, że 

ma ono takie samo znaczenie i zakres jak prawo zagwarantowane w art. 6 ust. 2 i 3 

EKPCz1236.  

 
1233 Zob. N. Półtorak, A. Wróbel, Artykuł 47 KPP, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

Komentarz, red. A. Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis. 
1234 Zob. wyrok TSUE z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Ordre des barreaux francophones et germanophone 

i inni przeciwko Conseil des ministres, C-305/05. 
1235 Zob. N. Półtorak, A. Wróbel, Artykuł 47 KPP, jw., Legalis. 
1236 Zob. K. Kowalik-Bańczyk, M. Szwarc, Artykuł 48 KPP, [w:] A. Wróbel (red.), Karta Praw 

Podstawowych…, jw., Legalis. 



289 

 

Należy również zwrócić uwagę na regulacje dwóch unijnych dyrektyw, tj. 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013 r. w 

sprawie prawa do dostępu do adwokata w postępowaniach karnych oraz w postępowaniach 

związanych z europejskim nakazem aresztowania, a także prawa do poinformowania osób 

trzecich o pozbawieniu wolności i komunikacji z osobami trzecimi oraz z organami 

konsularnymi podczas pozbawienia wolności1237 oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu 

dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy 

wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania1238. Wyznaczają 

one pewien minimalny standard postępowania w zakresie prawa dostępu do adwokata w 

postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania 

uznawany przez unijne kraje członkowskie. Regulacje mają istotne, choć niesamodzielne 

znaczenie dla rozumienia i interpretacji prawa do pomocy prawnej i prawa do obrony na 

obszarze Unii Europejskiej. Zakres i treść tych praw należy ustalać posiłkując się w tym 

zakresie orzecznictwem TSUE, a także dorobkiem Rady Europy, a zwłaszcza ETPC1239. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2013/48/UE „Państwa członkowskie zapewniają, 

aby podejrzani i oskarżeni mieli prawo dostępu do adwokata w takim terminie i w taki 

sposób, aby osoby te mogły rzeczywiście i skutecznie wykonywać przysługujące im prawo 

do obrony”. Zobowiązanie to obejmuje m.in.: prawo dostępu do adwokata bez zbędnej 

zwłoki na jak najwcześniejszym etapie postępowania, prawo do spotykania się na osobności 

i swobodnego porozumiewania się z adwokatem, prawo do obecności i skutecznego udziału 

adwokata w czasie przesłuchania, prawo do obecności adwokata podczas czynności 

dochodzeniowych lub dowodowych takich jak okazanie w celu rozpoznania, konfrontacja 

czy eksperyment procesowy polegający na odtworzeniu przebiegu przestępstwa, jeżeli 

przepisy pozwalają na udział w nich podejrzanego lub oskarżonego. Dyrektywa gwarantuje 

również poszanowanie poufności porozumiewania się pomiędzy jednostką a adwokatem, 

które obejmuje spotkania, korespondencję, rozmowy telefoniczne oraz inne dopuszczone 

prawnie formy kontaktu. Prawo dostępu do adwokata, zgodnie z art. 10 ust. 1 dyrektywy, 

zostało zapewnione również przy zatrzymaniu dokonanym na mocy europejskiego nakazu 

aresztowania. Akt nałożył również na państwa obowiązek udostępniania osobie 

 
1237 Dz.U.UE. L 294/1. 
1238 Dz.U.UE. L 297/1. 
1239 Zob. B. Grabowska-Moroz, Prawo dostępu do obrońcy w świetle prawa europejskiego, Helsińska Fundacja 

Praw Człowieka, Warszawa 2018, s. 5-6. 
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zainteresowanej informacji mających ułatwić uzyskanie dostępu do adwokata. Standard 

określony omawianą dyrektywą został z pewnymi, choć nieznacznymi zmianami, powielony 

przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/800 z dnia 11 maja 2016 r. 

w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w 

postępowaniu karnym1240.  

Druga z wzmiankowanych dyrektyw dotyczy zapewnienia dostępu do adwokata 

poprzez umożliwienie podejrzanym i oskarżonym w postępowaniu karnym oraz osobom 

zatrzymanym na mocy europejskiego nakazu aresztowania korzystania z bezpłatnej pomocy 

prawnej z urzędu. Tego rodzaju pomoc udzielana jest osobom, które, zgodnie z jej art. 4 ust. 

1, nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów pomocy adwokata, w 

sytuacji, gdy wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. W celu ustalenia, czy interes 

wymiaru sprawiedliwości wymaga przyznania pomocy prawnej z urzędu, państwa są 

zobowiązane, zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy, do uwzględnienia wagi czynu zabronionego, 

złożoności sprawy oraz surowości grożącej kary, jednakże pomoc prawna należy się w 

każdym wypadku, gdy sprawa dotyczy podjęcia decyzji o pozbawieniu wolności, bądź 

osoby pozbawionej wolności. 

Rekapitulując powyższe, można stwierdzić, iż wyznaczony na gruncie Konstytucji 

RP oraz międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zwłaszcza Rady Europy i 

UE – standard wskazuje, że z realizacją prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu) oraz 

prawa do obrony wiąże się konieczność zapewnienia jednostce możliwości efektywnego i 

rzeczywistego skorzystania z ustanowionych nimi gwarancji. Wynikające z nich prawa nie 

mogą być traktowane wyłącznie z perspektywy instytucjonalnej, tj. jako obowiązek 

ukształtowania przez państwo organów sądowych i przepisów proceduralnych 

zapewniających potencjalną ochronę prawną jednostki. Istotna jest realna i skuteczna 

ochrona praw jednostki na drodze sądowej, czyli ich realizacja w praktyce wymiaru 

sprawiedliwości. Szczególne znaczenie należy wobec tego przypisać – obok gwarancji 

wnoszenia spraw do sądu i uruchomienia tym samym procedury ich rozpoznania – 

możliwości skutecznego zaprezentowania przez stronę swoich racji w toku postępowania, 

co obejmuje prawo zajęcia stanowiska w sprawie oraz prawo do zaprezentowania twierdzeń 

oraz wywodów faktycznych i prawnych – wedle wyboru strony: albo samodzielnie, albo za 

pomocą ustanowionego przez nią lub przyznanego z urzędu pełnomocnika (obrońcy)1241. 

 
1240 Dz.U.UE. L 132/1. 
1241 Zob. P. Pogonowski, Realizacja prawa do sądu w postępowaniu cywilnym, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2005, Legalis. 
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Prawo do rzetelnego procesu sądowego wymaga zatem, aby każdy uczestnik postępowania 

mógł przedstawić we właściwy sposób swoją sprawę sądowi. Brak takiej gwarancji 

powodowałby, że prawo do sądu byłoby fikcją i nie odpowiadałoby standardowi 

demokratycznego państwa prawnego1242.  

Wydaje się również, iż efektywna realizacja prawa do sądu może wymagać 

zagwarantowania stronie pomocy adwokata niezależnie od etapu sprawy oraz rodzaju 

postępowania. Argumenty za taką, szeroką interpretacją prawa do sądu można odnaleźć 

także w polskim orzecznictwie konstytucyjnym. TK powołuje się w tym zakresie na EKPCz. 

Twierdzi, iż prawo do rzetelnego procesu sądowego, jako element prawa do sądu, 

gwarantuje w szczególności: prawo do obrony, zasadę równości broni, prawo dostępu do 

sądów, a także prawo dostępności adwokata zarówno w sprawach cywilnych, jak i 

karnych1243. Ponadto TK uznał, że „niezgodne z zasadami rzetelnego procesu, stanowiącymi 

komponent konstytucyjnego prawa do sądu, byłyby takie regulacje, które pozbawiałyby 

jednostkę włączoną w proces wymiaru sprawiedliwości dostępu do pomocy prawnej”1244.  

Mając powyższe na względzie na podstawie orzecznictwa ETPC można również 

poszukiwać pewnych argumentów za uznaniem autonomicznego charakteru prawa do 

pomocy prawnej oraz prawa do obrony, których naruszenie oznaczałoby zarazem naruszenie 

prawa do rzetelnego procesu, bez konieczności badania wpływu okoliczności wpadkowej 

powodującej naruszenie tych praw na późniejszą uczciwość postępowania jako całości1245. 

Istotne znaczenie dla realizacji standardu rzetelnego procesu odgrywa nie tylko 

zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy fachowego obrońcy czy pełnomocnika, ale 

zagwarantowanie skutecznego zastępstwa procesowego1246. Wiąże się z tym obowiązek 

umożliwienia adwokatowi nieskrępowanego działania w sprawie przy użyciu wszelkich 

dostępnych proceduralnie środków ochrony klienta. Wymaga to stworzenia mechanizmów 

procesowych pozwalających jednostce na uzyskanie kompleksowej, bezpiecznej i 

 
1242 Wyrok TK z dnia 13 maja 2002 r., SK 32/01, OTK-A 2002 nr 3, poz. 31. 
1243 TK odwołał się w tym zakresie do wyroków ETPC z dnia: 21 lutego 1975 r. w sprawie Golder przeciwko 

Wielkiej Brytanii, skarga nr 4451/70; 28 czerwca 1984 r. w sprawie Carmpbell i Feli przeciwko Wielkiej 

Brytanii, skarga nr 7819/77; 30 października 1991 r. w sprawie Borgers przeciwko Belgii, skarga nr 12005/86. 
1244 Zob. wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007 nr 7, poz. 72. 
1245 Przemawiają za tym wyroki ETPC: z 13 października 2009 r. w sprawie Danayan przeciwko Turcji, skarga 

nr 7377/03; z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie Aras przeciwko Turcji, skarga nr 15065/07. Orzecznictwo 

ETPC w tym zakresie było jednak niejednolite, czego dowodzi wyrok ETPC z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie 

Simeonovi przeciwko Bułgarii, skarga nr 21980/04, w którym za istotne dla zachowania standardu rzetelnego 

procesu uznano uczciwość postępowania jako całości, niezależnie od uchybień cząstkowych. 
1246 Zob. Podręcznik prawa europejskiego…, jw., s. 87; wyrok ETPC z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie 

Imbrioscia przeciwko Szwajcarii, skarga nr 13972/88.  
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wiarygodnej pomocy prawnej, umożliwiającej obronę jej interesów i realizację 

przysługujących jej praw1247.  

Do wskazanego standardu odnosi się zwłaszcza bogaty dorobek orzeczniczy ETPC 

dotyczący spraw karnych. Na jego gruncie przyjmuje się, że samo wyznaczenie adwokata 

jako takie nie zapewnia skuteczności pomocy, jaką może on świadczyć na rzecz klienta1248. 

Bierna obecność adwokata na sali rozpraw, pozbawionego faktycznych możliwości podjęcia 

realnych działań na rzecz klienta, nie może być uznana za zgodną ze standardami rzetelnego 

procesu1249. Sprzeczne z zasadami EKPCz jest również procedowanie sprawy w sytuacji 

nadmiernego zmęczenia uczestników postępowania, w tym adwokata, które utrudniałoby 

pełną koncentrację, niezbędną dla właściwego realizowania obowiązków1250. ETPC 

wielokrotnie podkreślał, że skuteczna obrona jest związana z zapewnieniem obrońcy 

możliwości podejmowania aktywnych działań na rzecz oskarżonego. Standard konwencyjny 

dopuszcza istnienie pewnych regulacji i ograniczeń związanych z wykonywaniem funkcji 

obrońcy, jednakże żadne z nich, nie powinny utrudniać efektywnej pomocy prawnej, do 

której oskarżony jest uprawniony. Według ETPC: „Niezależnie od ewentualnych trudności 

lub ograniczeń znaczenie prawa do obrony jest tak duże, że wymaga w każdych 

okolicznościach przestrzegania prawa do skutecznej pomocy prawnej”1251. Wobec tego 

każdy wyjątek dotyczący korzystania z tego prawa powinien być jasno zdefiniowany 

prawnie, a jego stosowanie powinno być ściśle ograniczone w czasie1252. Podobny kierunek 

rozumienia praw oskarżonego został przyjęty również w polskim orzecznictwie. TK 

wskazał, że „charakter działań obrońcy determinowany jest interesem prawnym 

oskarżonego, dla którego ochrony przepisy procedury karnej przewidują szereg koniecznych 

uprawnień”1253.  

Prawo do rzetelnego procesu wymaga zatem, aby podejrzany, a następnie oskarżony 

mógł skorzystać z całego zakresu świadczeń związanych z pomocą adwokata. Podjęcie 

realnej obrony klienta związane jest m.in. z zapewnieniem możliwości kontaktu adwokata z 

klientem, omówienia sprawy, wsparcia psychicznego, odpowiedniego czasu na zapoznanie 

się z aktami sprawy i opracowanie strategii procesowej, zebrania dowodów na odparcie 

 
1247 Zob. stanowisko Krajowej Rady Radców Prawnych zawarte w uzasadnieniu wyroku TK z dnia 2 lipca 

2007 r., K 41/05, OTK-A 2007 nr 7, poz. 72. 
1248 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skarga nr 36391/02; 

wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie Vamvakas przeciwko Grecji, skarga nr 2870/11. 
1249 Zob. wyrok ETPC z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie Aras przeciwko Turcji, skarga nr 15065/07. 
1250 Zob. wyrok ETPC z dnia 19 października 2004 r. w sprawie Makhfi przeciwko Francji, skarga nr 59335/00. 
1251 Wyrok ETPC z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Sakhnovskiy przeciwko Rosji, skarga nr 21272/03. 
1252 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skarga nr 36391/02. 
1253 Wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 7. 



293 

 

oskarżenia czy skontrolowania warunków zatrzymania1254. Adwokatowi należy także 

zagwarantować niezbędny czas, wymagany do przygotowania skutecznej obrony 

oskarżonego. Na jego oszacowanie wpływ mają okoliczności danej sprawy takie jak: 

charakter stawianych zarzutów, stopień skomplikowania sprawy, obciążenie adwokata pracą 

czy faza postępowania1255. Wymaganie to musi być również spełnione w sytuacji wstąpienia 

adwokata do sprawy w toku postępowania.  

Istotny z punktu widzenia skuteczności obrony jest dostęp adwokata do akt sprawy, 

które powinny być udostępniane w taki sposób i w takim czasie, aby możliwe było 

zapoznanie się z materiałami postępowania, przygotowanie się do rozprawy i 

zaprezentowanie stanowiska w imieniu strony1256. Wymaganie to musi być spełnione za 

każdym razem, gdy wskutek zmieniających się okoliczności sprawy niezbędny jest 

dodatkowy czas na zapoznanie się z aktami postępowania czy przygotowanie obrony1257. 

Procedowanie na podstawie dowodów, z którymi adwokat nie miał możliwości się zapoznać 

czy co do nowych okoliczności, co do których nie mógł się wypowiedzieć, stanowi nie tylko 

naruszenie równego traktowania stron, ale również zasad kontradyktoryjnego procesu1258. 

Szczególne znaczenie należy przypisać osobistemu i nieskrępowanemu kontaktowi 

stron stosunku obrończego. Dostrzegł to również TK orzekając, że „uprawnienia obrońcy to 

nie tylko możliwość przeglądania akt postępowania karnego - zapoznawania się z 

materiałem dowodowym, ale przede wszystkim kontakt z jego mocodawcą. To na podstawie 

osobistego kontaktu, obrońca pozyskuje faktyczną wiedzę o czynie sprawcy oraz 

okolicznościach zdarzenia będącego przedmiotem postępowania, buduje strategię obrony, 

zgłasza wnioski dowodowe i współdziała z innymi obrońcami występującymi w 

sprawie”1259. 

 
1254 Zob. wyrok ETPC z dnia 13 października 2009 r. w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga nr 7377/03. 
1255 Zob. M.A. Nowicki, Komentarz do Konwencji…, jw., LEX. 
1256 Zob. wyrok ETPC z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie Goddi przeciwko Włochom, skarga nr 8966/80. 
1257 Zob. wyrok ETPC z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 46221/99; wyrok 

ETPC z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Huseyn i inni przeciwko Azerbejdżanowi, skarga nr 35485/05, 

45553/05, 35680/05 i 36085/05; wyrok ETPC z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Miminoshvili przeciwko 

Rosji, skarga nr 20197/03. 
1258 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie Kuopila przeciwko Finlandii, skarga nr 27752/95; 

wyrok ETPC z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie Pélissier i Sassi przeciwko Francji, skarga nr 25444/94; wyrok 

ETPC z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie G.B. przeciwko Francji, skarga nr 44069/98; wyrok ETPC z dnia 17 

lipca 2001 r. w sprawie Sadak i inni przeciwko Turcji, skargi nr 29900/96, 29901/96, 29902/96 i 29903/96; 

wyrok ETPC z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie OAO Neftyanaya kompaniya Yukos przeciwko Rosji, skarga nr 

14902/04. 
1259 Wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 7. 
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Kontakt klienta z adwokatem wymaga zapewnienia poufności i poszanowania 

tajemnicy adwokackiej1260. Stanowi ona przede wszystkim przywilej jednostki, która 

udzielając poufnych informacji prywatnych adwokatowi musi mieć pewność, że nie zostaną 

one w sposób nieuprawniony ujawnione. Na gruncie konwencyjnym dodatkową ochronę 

udzielonych w ten sposób informacji zapewnia art. 8 EKPCz, gwarantujący prawo do 

poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Według ETPC: „Adwokatom została 

przypisana zasadnicza rola w demokratycznym społeczeństwie, to jest rola obrony stron 

procesowych. Adwokaci nie mogą jednak wywiązać się z tego podstawowego zadania, jeżeli 

nie mogą zagwarantować osobom, których bronią, poufności wzajemnej komunikacji. 

Chodzi tu o relację zaufania pomiędzy adwokatami a klientami, która jest niezbędna dla 

wypełnienia wskazanej misji. Ta dodatkowa ochrona przyznawane przez art. 8 stosunkom 

pomiędzy adwokatami a klientami, oraz ich podstawom [...] tajemnica adwokacka jest 

szczególnie chroniona przez ten artykuł”1261. Klient ma zatem prawo do komunikowania się 

z adwokatem bez ryzyka podsłuchania przez osobę trzecią, co stanowi jeden z 

podstawowych wymogów rzetelnego procesu w demokratycznym państwie. Standard ten 

narusza już sama świadomość możliwości kontroli takiej rozmowy przez osobę trzecią, która 

może krępować rozmówców. Pomoc udzielana bez możliwości swobodnego 

komunikowania się i udzielania poufnych wskazówek klientowi, zdaniem ETPC, straciłaby 

wiele na swojej użyteczności1262. Dopuszcza się jednak ustanawianie pewnych ograniczeń 

dotyczących czasu i miejsca spotkania, a nawet w wyjątkowych okolicznościach 

przestrzegania zasady poufności kontaktu adwokata z klientem, ale nie powinny one 

utrudniać skutecznej pomocy prawnej1263.  

Potrzeba wsparcia ze strony adwokata może powstać na każdym etapie 

postępowania1264. W orzecznictwie ETPC ukształtował się standard, że konieczne jest 

zapewnienie możliwości kontaktu adwokata z klientem w postępowaniu karnym już na 

etapie pierwszego przesłuchania w sprawie, podczas którego podejrzanemu towarzyszy 

najczęściej stres związany z jego położeniem i koniecznością zmierzenia się ze 

 
1260 Zob. wyrok ETPC z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Yaroslav Belousov przeciwko Rosji, skargi nr 2653/13 

i 60980/14. 
1261 Wyrok ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Michaud przeciwko Francji, skarga nr 12323/11. 
1262 Zob. wyrok ETPC z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie S. przeciwko Szwajcarii, skarga nr 13965/88; 

wyrok ETPC z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie Brennan przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 39846/98; 

wyrok ETPC z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 46221/99. 
1263 Zob. wyrok ETPC z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Sakhnovskiy przeciwko Rosji, skarga nr 21272/03. 
1264 Zob. wyrok ETPC z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Quaranta przeciwko Szwajcarii, skarga nr 12744/87. 
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skomplikowanymi procedurami prawnymi1265. Należy zwrócić uwagę, że w świetle 

orzecznictwa, uzyskanie statusu osoby podejrzanej ETPC wiąże nie z jego formalnym 

ogłoszeniem, ale następuje z chwilą, gdy organy państwowe mają wiarygodne powody, by 

podejrzewać udział tej osoby w przestępstwie1266. Jedynie wczesny dostęp do pomocy 

prawnej, jak wskazał ETPC w jednym z orzeczeń, jest w stanie ochronić podejrzanego m.in. 

przed pomyłkami wymiaru sprawiedliwości, nierównością wynikającą z uprzywilejowanej 

pozycji organów śledczych lub ścigania, bezbronnością, przymusem i nierównym 

traktowaniem podczas aresztowania, samooskarżaniem wynikającym z nieznajomości 

własnych praw, w tym prawa do milczenia1267. Za opóźnieniem dostępu podejrzanego do 

pomocy prawnej muszą przemawiać istotne powody. ETPC, „mając na uwadze 

fundamentalną naturę i istotę wczesnego dostępu do pomocy prawnej, w szczególności 

podczas pierwszego przesłuchania podejrzanego”1268, uznał, że „ograniczenie dostępu do 

pomocy prawnej jest możliwe tylko w wyjątkowych okolicznościach, może mieć charakter 

tymczasowy i opierać się na indywidualnej ocenie konkretnych okoliczności sprawy”1269. 

Decyzja tego rodzaju wymaga zbadania czy istnieją dla niej podstawy prawne oraz czy 

„zakres i treść ograniczenia w dostępie do pomocy prawnej były wystarczająco precyzyjnie 

przewidziane przez prawo, tak że stanowiły czytelne wskazówki dla osób odpowiedzialnych 

za podejmowanie decyzji”1270. Podejrzany ma prawo do obecności i efektywnej pomocy 

adwokata przez cały czas czynności z jego udziałem, aż do czasu ostatecznego jej 

zakończenia, odczytania i podpisania protokołu1271. Potrzeba pomocy prawnej może 

dotyczyć również postępowania odwoławczego. Za wyznaczeniem adwokata z urzędu na 

tym etapie postępowania przemawiają okoliczności związane m.in. z zakresem uprawnień 

sądu odwoławczego, wagą stawianych oskarżonym zarzutów oraz surowością orzeczonej 

kary1272. Podobny standard zapewnia również regulacja UE. 

 
1265 Zob. wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie Yonkalo przeciwko Ukrainie, skarga nr 42310/04; 

wyrok ETPC z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Shabelnik przeciwko Ukrainie, skarga nr 16404/03; wyrok 

ETPC z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 46221/99; wyrok ETPC z dnia 6 

września 2000 r. w sprawie Magee przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 28135/95; wyrok ETPC z dnia 15 

lutego 2008 r. w sprawie Galstyan przeciwko Armenii, skarga nr 26986/03. 
1266 Zob. wyrok ETPC z dnia 23 września 2016 r. w sprawie Truten przeciwko Ukrainie, skarga nr 18041/08; 

wyrok z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Knox przeciwko Włochom, skarga nr 76577/13. 
1267 Zob. wyrok ETPC z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Beuze przeciwko Belgii, skarga nr 71409/10. 
1268 Zob. wyrok ETPC z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Ibrahim i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skargi nr 50541/08, 50571/08, 50573/08, 40351/09. 
1269 Tamże. 
1270 Tamże. 
1271 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Soytemiz przeciwko Turcji, skarga nr 57837/09. 
1272 Zob. wyrok ETPC z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie Mikhaylova przeciwko Rosji, skarga nr 46998/08. 
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Na gruncie prawnokarnym, poza przestrzeganiem wymagań proceduralnych, istotne 

jest również faktyczne respektowanie przez organy wymiaru sprawiedliwości szczególnej, 

charakterystycznej dla polskiej i europejskiej kultury prawnej roli procesowej obrońcy. 

Obrońca, jak słusznie ocenił P. Sarnecki, „działa w interesie podejrzanego, a nie jest 

czynnikiem mającym doprowadzić do pełnej rekonstrukcji zachowania się podejrzanego w 

związku z zarzucanym mu czynem. Obrońca nie może działać w procesie o tyle tylko, o ile 

jego zdaniem takie lub inne elementy zarzucanych czynów nie odpowiadają rzeczywistości. 

Nawet jeśli, z uwagi na swój subiektywny stan wiedzy, byłby przekonany o trafności 

stawianych zarzutów, jego obowiązkiem jest nastawać na udowodnienie tych zarzutów, tj. 

na przekonanie o tym czynnika orzekającego. Tym bardziej jest zobowiązany podnosić 

wszelkie momenty (wskazywać na określone zeznania, na wymowę pewnych dokumentów, 

na wyniki pewnych czynności procesowych itd.), mogące rzucić korzystne światło na 

działanie i na sylwetkę podejrzanego”1273.  

Działalność obrońcy w procesie zapewnia nie tylko ochronę interesów klienta, ale 

służy również interesowi publicznemu. W tym zakresie szczególnie istotne znaczenie 

odgrywa już nawet sam udział prawnika w procesie, jako obserwatora kontrolującego 

zgodność procedury sądowej z wymaganiami rzetelnego procesu w państwie prawa, choć 

oczywiście – jak już ustalono – obok tego udziału niezbędna jest możliwość skorzystania z 

wszelkich dostępnych prawem instrumentów ochrony interesów i praw klienta1274.  

Nie mniej istotnym aspektem gwarancji skutecznego zastępstwa procesowego jest 

zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonej przez pełnomocnika lub obrońcę pomocy 

prawnej. Działalność pełnomocnika wiąże się z powierzeniem mu dokonywania czynności 

procesowych w imieniu strony, której w związku z tymi czynnościami towarzyszy wiara w 

jego umiejętności i prawidłowość działań1275. Podobne oczekiwania towarzyszą roli obrońcy 

w postępowaniu karnym. W literaturze zwrócono uwagę, że „istota prawa do posiadania 

obrońcy i korzystania z jego pomocy sprowadza się do zapewnienia jednostce kompetentnej 

i niezbędnej pomocy w skutecznym realizowaniu przysługujących jej praw tam, gdzie 

wiedza i umiejętności samego oskarżonego nie są wystarczające. Konieczność korzystania 

z pomocy innych osób wynika choćby z tego, że oskarżonemu najczęściej brak 

wystarczającej wiedzy prawniczej, a jednocześnie także doświadczenia w działaniu 

 
1273 P. Sarnecki, Art. 42, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej…, jw., LEX. 
1274 Zob. decyzja Komisji z dnia 8 lipca 1978 r. w sprawie Ensslin, Baader i Raspe przeciwko Niemcom, skargi 

nr 7572/76, 7586/76 i 7587/76; M.A. Nowicki, Komentarz do Konwencji…, jw., LEX. 
1275 Zob. A. Góra-Błaszczykowska, Zasada równości…, jw., Legalis. 
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procesowym i korzystaniu z procesowych uprawnień”1276. Tym samym w działalności 

zawodowego pełnomocnika dostrzec można z punktu widzenia strony postępowania dwa 

aspekty – techniczny i psychologiczny. Pierwszy z nich związany jest z przekonaniem, że 

profesjonalny pełnomocnik, jako osoba znająca prawo od strony teoretycznej, a także 

posiadająca praktykę i doświadczenie procesowe jest w stanie sposób bardziej efektywny od 

samej strony wykorzystać wszelkie możliwości jakie stwarzają przepisy dla ochrony jej 

praw, a także lepiej przewidzieć konsekwencje podjęcia lub rezygnacji z podjęcia 

określonych czynności. Drugi z nich pozwala wyeliminować poczucie osamotnienia i 

bezradności, które mogą towarzyszyć jednostce stawającej przed wymiarem 

sprawiedliwości, co wiąże się często z koniecznością sprostania zawiłym wymaganiom 

proceduralnym, a także wzmocnić wiarę w ostateczne, zgodne z oczekiwaniami strony 

rozstrzygnięcie sprawy1277. 

Rolę obrońcy, a także korelację prawa do obrony i etyki obrończej, trafnie obrazuje 

M. Paulińska, podnosząc, iż: „realizacja prawa do obrony, niezależnie od tego, czy jest to 

obrońca z wyboru, czy też z urzędu, wymaga współistnienia procedury i etyki. Obrońca jest 

przede wszystkim pełnomocnikiem, obok roli procesowej jest także powiernikiem klienta, 

doradcą, bywa autorytetem, co jest bardzo pożądane. Od jego postawy, nie tylko 

zaangażowania w sprawę, bo to obowiązek, ale od ponadprzeciętnej umiejętności 

dowodzenia, argumentacji, przekonywania, zależy to, jak korzystny wyrok zapewni 

swojemu klientowi. Status obrońcy, wyjątkowy wśród zawodów prawniczych, przysługuje 

mu po części właśnie z tego powodu, że od jego działania i osiągnięcia celów w ramach 

koncepcji obrony zależy przyszły byt człowieka w wymiarze wolności lub jej 

ograniczenia”1278.  

Profesjonalizm obrońcy czy pełnomocnika ma fundamentalne znaczenie dla sytuacji 

prawnej strony, z uwagi na fakt, że czynności prawidłowo umocowanego zastępcy 

procesowego pociągają za sobą najczęściej bezpośrednie skutki dla osoby 

reprezentowanej1279. Nie bez znaczenia dla standardu rzetelnego i sprawiedliwego procesu 

pozostaje zatem jego zaangażowanie i staranność. W orzecznictwie konwencyjnym podnosi 

się, że opracowanie i realizacja określonej przez zawodowego pełnomocnika w 

 
1276 P. Karlik, T. Sroka, P. Wiliński, Art. 42, jw., Legalis. 
1277 Zob. P. Hofmański, A. Wróbel, Art. 6, jw., Legalis. 
1278 M. Paulińska, Prawo do obrony w procesie karnym na tle regulacji prawa międzynarodowego, „Palestra” 

2021, nr 9, s, 34. 
1279 Z zastrzeżeniem, że czynność podjęta na niekorzyść oskarżonego, mając na względzie art. 86 § 1 k.p.k., 

należy uznać za bezskuteczną procesowo. 
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porozumieniu z reprezentowaną stroną strategii procesowej, niezależnie od tego czy mamy 

do czynienia z pełnomocnikiem z urzędu czy z wyboru, pozostaje poza ingerencją organów 

wymiaru sprawiedliwości, co stanowi podstawową gwarancję właściwej ochrony praw 

jednostki, a także poszanowania niezależności adwokatury. W opinii ETPC „nie jest rolą 

państwa zobowiązywać adwokata, wyznaczonego z urzędu bądź nie, do wszczynania 

jakichkolwiek postępowań lub wnoszenia jakichkolwiek środków prawnych wbrew jego 

opinii dotyczącej szans powodzenia takiego działania lub środka. Z natury rzeczy takie 

władztwo państwa byłoby szkodliwe dla kluczowej roli niezależnych zawodów prawniczych 

w społeczeństwie demokratycznym, która jest oparta na zaufaniu między adwokatami i ich 

klientami. […] państwo jest odpowiedzialne za zapewnienie niezbędnej równowagi między, 

z jednej strony, skutecznym korzystaniem z dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a z 

drugiej strony, niezależnością profesji prawniczej”1280. Strona niezadowolona z działań 

podejmowanych przez adwokata z wyboru może jednak w każdej chwili wypowiedzieć 

pełnomocnictwo, bądź odwołać upoważnienie do obrony. Może być to jednak utrudnione w 

przypadku wyznaczenia adwokata z urzędu, którego zmianę muszą uzasadniać istotne 

powody1281. Strona nie może wymagać realizacji przez adwokata określonej linii obrony czy 

podejmowania innych działań procesowych wedle jej życzeń. Jednostka niezadowolona z 

realizacji określonej strategii procesowej nie jest wprawdzie pozbawiona możliwości 

osobistego działania w sprawie, choć, jak wskazał ETPC, gdy jest reprezentowana przez 

adwokata, powinna co do zasady wykonywać swoje prawa proceduralne poprzez niego1282. 

Osoba reprezentowana najczęściej nie jest jednak w stanie merytorycznie ocenić czy 

zaproponowane przez profesjonalnego prawnika rozwiązania będą dla niej korzystne, a 

podejmowane czynności najlepiej przysłużą się jej interesom. Istotną kwestię w tym 

kontekście stanowią uchybienia zawodowego pełnomocnika, mające negatywne 

konsekwencje dla sytuacji procesowej reprezentowanej przez niego strony. Ich wpływ na 

standard rzetelnego procesu został dostrzeżony przez orzecznictwo strasburskie, które 

jednak nie zawsze opowiadało się za uznaniem naruszenia przez państwo prawa w związku 

z niesumiennymi działaniami pełnomocnika lub obrońcy. Zdaniem ETPC co do zasady 

państwo nie może być pociągnięte do odpowiedzialności za wszelkie uchybienia procesowe 

 
1280 Wyrok ETPC z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, skarga nr 59519/00; zob. 

wyrok ETPC z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie Kamasinski przeciwko Austrii, skarga nr 9783/82. 
1281 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r. w sprawie Croissant przeciwko Niemcom, skarga nr 

30454/96; decyzja Komisji z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie Ostergren i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 

13572/88. 
1282 Zob. decyzja z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie X. przeciwko Austrii, skarga nr 7138/75. 
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profesjonalnych pełnomocników, nawet w sytuacji, gdy wiążą się one z pogorszeniem 

sytuacji procesowej strony1283. Wobec tego, zgodnie z przyjmowanym przez ETPC 

poglądem, brak zaangażowania czy bierność pełnomocnika, który przy zapewnieniu 

wszelkich ku temu możliwości procesowych, nie podejmuje aktywnej obrony interesów 

klienta nie zawsze powoduje naruszenie art. 6 EKPCz1284.  

Błędem byłoby jednak uznanie, że przyznanie pomocy prawnej z urzędu wyczerpuje 

obowiązek państwa udzielenia rzeczywistej pomocy prawnej. Istnieją sytuacje, w których 

standard rzetelnego procesu nakłada na sąd obowiązek podjęcia działań chroniących 

jednostkę przed naruszeniem jej prawa do uzyskania dostępu do sądu w „konkretny i 

skuteczny sposób”1285. Aktualizuje się on choćby w sytuacji, gdy dochodzi do rażących 

uchybień ze strony zawodowego pełnomocnika, co może mieć związek z podejmowanymi 

przez niego niekorzystnymi dla strony czynnościami, jak również z brakiem jakichkolwiek 

działań w sytuacji, gdy są one wymagane w sprawie czy też działaniami pełnomocnika 

wbrew prawu lub zasadom etyki zawodowej. Sąd, zdaniem ETPC, zwracając uwagę na takie 

sytuacje powinien zbadać w jaki sposób pełnomocnik wypełnia swoje zadania i w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości po jego stronie doprowadzić do właściwego wypełniania 

przez niego obowiązków albo wyznaczyć innego pełnomocnika w celu zapewnienia stronie 

skutecznej reprezentacji1286. Co warte podkreślenia, obowiązek ten ciąży na sądzie 

niezależnie od tego czy adwokat reprezentuje stronę z urzędy czy z wyboru1287. Warunkiem 

takiej interwencji ze strony sądu jest „oczywisty” charakter uchybienia1288 lub zwrócenie 

uwagi sądu na uchybienie przez stronę w toku postępowania lub w odwołaniu od 

orzeczenia1289.  

Przyczyny uzasadniające interwencję sądu we wspomnianych okolicznościach mogą 

być różnorodne. Przykładowo za oczywiście sprzeczne z prawem do zapewnienia skutecznej 

reprezentacji ETPC uznał zaniechanie sądu polegające na braku reakcji na ewidentne 

uchybienie w działalności pełnomocnika, związane z wniesieniem pisma procesowego 

zawierającego rażące braki formalne, które skutkowały odrzuceniem wniesionego środka 

 
1283 Zob. wyrok ETPC z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie Kamasinski przeciwko Austrii, skarga nr 9783/82; 

wyrok ETPC z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie Sejdovic przeciwko Włochom, skarga nr 56581/00. 
1284 Zob. wyrok ETPC z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie Imbrioscia przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

13972/88. 
1285 Wyrok ETPC z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce, skarga nr 8932/05. 
1286 Zob. wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie Daud przeciwko Portugalii, skarga nr 22600/93. 
1287 Zob. wyrok ETPC z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie Güveç przeciwko Turcji, skarga nr 70337/01. 
1288 Zob. wyrok ETPC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Sannino przeciwko Włochom, skarga nr 30961/03. 
1289 Zob. wyrok ETPC z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie Imbrioscia przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

13972/88; wyrok ETPC z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie Twalib przeciwko Grecji, skarga nr 24294/94. 
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odwoławczego1290. Podobne wnioski ETPC wyciągnął analizując sprawę strony 

pozbawionej możliwości rozpoznania środka odwoławczego, dla którego wniesienia i 

popierania wymagane było zastępstwo profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji, gdy na 

skutek jego niestawiennictwa sąd odwoławczy nie podjął żadnych „pozytywnych działań” 

zmierzających do wyjaśnienia przyczyn absencji, lecz odwołanie odrzucił1291. Zdaniem 

ETPC w tego typu sytuacjach sąd powinien wykorzystać wszelkie procesowe możliwości 

zabezpieczenia praw jednostki, np. poprzez odroczenie terminu rozpoznania sprawy czy 

przywrócenie uchybionego na skutek zaniedbania pełnomocnika terminu, a także 

zawiadomić o nieprawidłowym działaniu pełnomocnika korporację adwokacką. Za 

sprzeczną z prawem i etyką zawodową należało zdaniem ETPC uznać także obronę przez 

adwokata oskarżonych, których interesy pozostawały sprzeczne. Taka sytuacja wymagała 

odsunięcia prawnika od obrony wszystkich oskarżonych i wyznaczenia dla nich obrońców 

z urzędu1292. 

W orzecznictwie strasburskim przyjęło się, że to na państwie ciąży obowiązek 

określenia warunków formalnych i wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych i 

etycznych zawodowych pełnomocników1293. W doktrynie podkreśla się, że z określeniem 

„pomoc prawna” związane jest dysponowanie przez pełnomocnika określoną wiedzą 

prawniczą, pozwalającą na skuteczne uczestnictwo w postępowaniu1294. Na tej podstawie 

często odmawia się, bez uszczerbku dla prawa do rzetelnego procesu, możliwości 

świadczenia sądowej pomocy prawnej osobom, które nie posiadają wystarczających 

kwalifikacji zawodowych i wiedzy, nawet w sytuacji gdy strona oczekuje pomocy prawnej 

od nieprofesjonalisty1295. Ograniczenia tego rodzaju zawarte są również w polskiej 

procedurze karnej, w której zgodnie z art. 82 k.p.k., obrońcą może być jedynie osoba 

uprawniona do obrony według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy o radcach 

prawnych. Tak wyznaczony krąg podmiotów uprawnionych do wykonywania funkcji 

obrońcy związany jest z potrzebą zapewnienia wysokiego standardu ochrony praw 

oskarżonego, który wiąże się z zaufaniem do fachowości zawodowego pełnomocnika. 

 
1290 Zob. wyrok ETPC z dnia 10 października 2002 r. w sprawie Czekalla przeciwko Portugalii, skarga nr 

38830/97. 
1291 Zob. wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie Vamvakas przeciwko Grecji, skarga nr 2870/11. 
1292 Zob. wyrok ETPC z dnia 19 września 2012 r. w sprawie Mihai Moldoveanu przeciwko Rumunii, skarga nr 

4238/03. 
1293 Zob. decyzja Komisji z dnia 8 lipca 1978 r. w sprawie Ensslin, Baader i Raspe przeciwko Niemcom, skargi 

nr 7572/76, 7586/76 i 7587/76. 
1294 Zob. B. Grabowska-Moroz, Prawo dostępu do obrońcy…, jw., s. 15. 
1295 Zob. wyrok ETPC z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie Mayzit przeciwko Rosji, skarga nr 63378/00. 
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Na podstawie tego co zostało już powiedziane, wydaje się, że można pokusić się o 

stwierdzenie, iż z zagwarantowaniem efektywnej pomocy prawnej oskarżonemu wiąże się 

nie tyle wyznaczenie osoby uprawnionej do obrony z listy prowadzonej przez korporację 

zawodową, co wsparcie takiego prawnika, którego wiedza, doświadczenie i umiejętności 

zagwarantują realizację tego standardu w praktyce. W konsekwencji, skutecznej 

reprezentacji w procesie nie zapewnia udział profesjonalnego pełnomocnika, jeżeli nie jest 

on odpowiednio przygotowany merytorycznie do prowadzenia sprawy, np. z uwagi na brak 

wymaganej specjalizacji, bądź doświadczenia w danej instancji1296. Musi w świetle zasad 

rzetelnego procesu budzić wątpliwości wyznaczenie do pomocy prawnej i udział w 

skomplikowanej sprawie karnej adwokata, który w swojej praktyce zawodowej specjalizuje 

się w sprawach innego rodzaju, np. w sprawach rodzinnych, nawet jeżeli z punktu widzenia 

formalnego jest to dopuszczalne1297. Za nieakceptowalne w świetle zasad etyki adwokackiej 

należy uznać świadome podjęcie się prowadzenia takiej sprawy przez adwokata z wyboru. 

W literaturze podnosi się, że „nie można nałożyć na adwokatów bezwzględnego 

przyjmowania wszystkich spraw, z którymi zwrócą się do nich petenci. Konsekwencją 

takiego postawienia sprawy mogłaby być fizyczna niemożliwość wykonywania swoich 

obowiązków i obniżenie jakości świadczonej obrony. Z drugiej jednak strony nieprawidłowe 

byłoby rozwiązanie, w świetle którego adwokat, bez istotnych przyczyn, mógłby odmówić 

udzielenia pomocy prawnej”1298. Zagadnienie to powinno być, zdaniem P. Hofmańskiego, 

pozostawione uregulowaniom korporacyjnym1299. Stanowi to obszar zainteresowania etyki 

adwokackiej, który bezpośrednio wiąże się z realizacją standardu rzetelnego postępowania, 

a który wymaga precyzyjnego uregulowania w świetle art. 28 ustawy Prawo o adwokaturze. 

Istotne jest również zapewnienie, aby pomoc prawna adwokata z urzędu była tak 

samo skuteczna jak pomoc prawna świadczona przez adwokata z wyboru. Na potrzebę 

zapewnienia wysokiej jakości usług prawnych świadczonych w ramach bezpłatnej pomocy 

prawnej wskazuje Dyrektywa (UE) 2016/191. W art. 7 zobowiązuje ona państwa Unii 

Europejskiej do podejmowania niezbędnych środków, w tym w zakresie finansowania, w 

celu zapewnienia skutecznego systemu pomocy prawnej z urzędu, o jakości odpowiedniej 

do zagwarantowania rzetelności postępowania, przy należytym poszanowaniu niezależności 

zawodu adwokata. Obowiązki te obejmują również wsparcie dla odpowiedniej jakości 

 
1296 Zob. decyzja Komisji z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie Biondo przeciwko Włochom, skarga nr 8821/79. 
1297 Zob. decyzja ETPC z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie Ramon Franquesa Freixas przeciwko Hiszpanii, 

skarga nr 53590/99. 
1298 P. Hofmański, A. Wróbel, Art. 6, jw., Legalis. 
1299 Tamże. 
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szkolenia adwokatów świadczących tego rodzaju usługi. W tym kontekście za istotne należy 

uznać wprowadzenie przez państwo takich mechanizmów organizowania i finansowania 

pomocy prawnej z urzędu, które zapewnią profesjonalnym pełnomocnikom niezbędne z 

punktu widzenia sytuacji procesowej strony możliwości swobodnego podejmowania 

wszelkich czynności wymaganych w sprawie. Innymi słowy – wynagrodzenie prawnika z 

urzędu powinno pokrywać koszty pomocy prawnej w takim zakresie w jakim jest to 

niezbędne dla realizacji skutecznej reprezentacji i ochrony praw klienta w ramach standardu 

rzetelnego procesu1300. 

Prawidłowej relacji adwokata z klientem mogłoby sprzyjać poszerzenie zakresu 

prawa do wskazania wybranego przez stronę pełnomocnika w postępowaniach, w których 

pomoc prawna przydzielana jest z urzędu. Przyjmuje się, że decyzja odnośnie tego, czy 

interes wymiaru sprawiedliwości wymaga, by oskarżony był reprezentowany przez 

wybranego przez siebie pełnomocnika należy do sądu. Powinien on jednak uwzględnić w 

miarę możliwości życzenie podsądnego1301. W świetle orzecznictwa konwencyjnego wybór 

tego rodzaju może być przez państwo ograniczony, co w konsekwencji może prowadzić do 

sytuacji wyznaczenia adwokata z urzędu nawet wbrew woli strony1302. Jednocześnie 

standard Rady Europy nie wyklucza możliwości zrzeczenia się pomocy prawnej przez 

stronę. ETPC „uznaje, że prawo do adwokata, będące podstawowym prawem spośród praw 

stanowiących pojęcie uczciwego procesu oraz zapewniające skuteczność pozostałych 

gwarancji przewidzianych w art. 6 Konwencji, jest doskonałym przykładem tych praw, które 

wymagają szczególnej ochrony standardu świadomego i rozumnego zrzeczenia się”1303. 

Oznacza to, iż rezygnacja ze wsparcia adwokata możliwa jest jedynie w warunkach 

poinformowania strony o przysługującym jej prawie do pomocy prawnej1304. Takie 

stanowisko nakłada obowiązek każdorazowego badania czynników, które doprowadziły 

 
1300 Zob. B. Stępień-Załucka, Sprawowanie wymiaru…, jw., s. 39-40. 
1301 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r. w sprawie Croissant przeciwko Niemcom, skarga nr 

13611/88; wyrok ETPC z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Dvorski przeciwko Chorwacji, skarga nr 

25703/11; wyrok ETPC z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie Lagerblom przeciwko Szwecji, 26891/95. 
1302 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r., w sprawie Croissant przeciwko Niemcom, skarga nr 

13611/88. 
1303 Wyrok ETPC z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Pishchalnikov przeciwko Rosji, skarga nr 7025/04; 

wyrok ETPC z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Ibrahimi i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, skargi nr 

50541/08, 50571/08, 50573/08 i 40351/09. 
1304 Zob. wyrok ETPC z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie Simeonovi przeciwko Bułgarii, skarga nr 21980/04; 

wyrok ETPC z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Rodionov przeciwko Rosji, skarga nr 9106/09. 
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stronę do decyzji o rezygnacji z pomocy prawnej, a także stwierdzenia, że nastąpiło to w 

sposób dobrowolny, wyraźny i jednoznaczny1305.  

Powyższe wskazuje, że zapewnienie pomocy prawnej adwokata, stanowiąc 

integralny element szeroko rozumianego prawa do sądu (prawa do rzetelnego procesu), 

odgrywa istotne znaczenie w demokratycznym państwie prawa. Podkreśla to ETPC, którego 

zdaniem adwokaci jako pośrednicy pomiędzy społeczeństwem a sądami wspierają 

prawidłowe sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Ma to istotne znaczenie w zapewnianiu 

zaufania społecznego do sądów, których właściwa działalność ma fundamentalne znaczenie 

w demokratycznym państwie prawa1306. Biorąc pod uwagę kluczową rolę adwokatów w tej 

dziedzinie, uzasadnione jest oczekiwanie, że będą się oni przyczyniać do prawidłowego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a co za tym idzie do podnoszenia zaufania 

obywateli do sądów, a pośrednio państwa. Ten szczególny status adwokatów, zapewniający 

im jedno z kluczowych miejsc w szeroko pojętym aparacie wymiaru sprawiedliwości, 

uzasadnia – w ocenie ETPC – nakładanie na nich szczególnych w stosunku do 

przedstawicieli innych zawodów wymagań i ograniczeń. Daje on również podstawę dla 

uprawnień kontrolnych i nadzorczych przyznawanych korporacjom adwokackim, 

pozwalających na skuteczne egzekwowanie posłuszeństwa prawnym i etycznym regulacjom 

wykonywania zawodu adwokata1307.  

 

 

 

 

 

 

 
1305 Zob. wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Gyuleva przeciwko Bułgarii, skarga nr 2308/06; por. wyrok 

ETPC z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie Galstyan przeciwko Armenii, skarga nr 26986/03; wyrok ETPC z 

dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Yoldaş przecwko Turcji, skarga nr 27503/04; wyrok ETPC z dnia 16 maja 

2017 r. w sprawie Artur Parkhomenko przeciwko Ukrainie, skarga nr 40464/05; wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 

2017 r. w sprawie Bozkaya przeciwko Turcji, skarga nr 46661/09; wyrok ETPC z dnia 11 marca 2019 r. w 

sprawie Rodionov przeciwko Rosji, skarga nr 9106/09; wyrok ETPC z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie 

Turbylev przeciwko Rosji, skarga nr 4722/09. 
1306 Zob. wyrok ETPC z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Mor przeciwko Francji, skarga nr 28198/09. 
1307 Zob. wyrok ETPC z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpanii, skarga nr 

15450/89; wyrok ETPC z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Schöpfer przeciwko Szwajcarii, skarga nr 25405/94; 

wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie Nikula przeciwko Finlandii, skarga nr 31611/96; wyrok 

ETPC z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie Amihalachioaie przeciwko Mołdowie, skarga nr 60115/00; wyrok 

ETPC z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie Kyprianou przeciwko Cyprowi, skarga nr 73797/01. 
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5.2. Etyczne gwarancje ochrony zaufania publicznego do adwokatury oraz 

realizacji jej ustrojowych funkcji 

 

Przed przejściem do zasadniczej warstwy rozważań należy wskazać, że w literaturze 

prezentowane są rozmaite sposoby wyodrębniania podstawowych zasad etyki zawodów 

prawniczych, a także ustalania ich hierarchii1308.  

Pierwszy ze sposobów sprowadza się do badania predyspozycji osoby wykonującej 

zawód do postępowania w określony sposób. Analizie poddaje się występowanie pewnych 

cech osobowościowych, określanych mianem cnót zawodowych, które odpowiadają za 

właściwe postępowanie i podejmowanie odpowiednich decyzji przy wykonywaniu zawodu. 

W polskiej literaturze katalog cnót zawodów prawniczych przedstawił m.in. S. Sykuna, 

zaliczając do nich: godność, honor, uczciwość, bezinteresowność i odwagę1309.  

Drugi ze sposobów sprowadza się do rekonstrukcji podstawowych zasad etyki 

prawniczej na podstawie analizy norm zawartych w kodeksach etyki zawodowej (ich treści, 

struktury, hierarchii). W taki sposób podstawowe zasady etyki prawniczej wyodrębnił R. 

Tokarczyk, zaliczając do nich zasady: autonomii, kompetencji, uczciwości, poufności, 

unikania konfliktu interesów, ograniczenia reklamy i akwizycji oraz właściwego określania 

wysokości honorariów1310. Według Tokarczyka, z którym należy się zgodzić, 

przeprowadzona w ten sposób analiza Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksu Etyki Adwokackiej) prowadzi do wniosku, że podstawowymi zasadami zawodu 

adwokata są: niezależność, wysokie kompetencje, godność zawodu, tajemnica adwokacka, 

unikanie konfliktu interesów, przestrzeganie granic reklamy oraz właściwe określanie 

wysokości wynagrodzenia1311.  

Zasady etyki prawniczej można również pogrupować analizując prawnicze kodeksy 

etyki zawodowej ze względu na odkodowane z nich wartości, których realizacji służą 

zawarte w nich normy. Przykładowo, według jednej z propozycji przedstawionych w 

literaturze, można w ten sposób wyróżnić następujące wartości zawodów prawniczych: 

zaufanie (lojalność), integralność, niezależność i niezawisłość, bezstronność, staranność i 

odpowiedzialność1312. Na nieco inny katalog wartości wskazał S. Sykuna, podkreślając 

 
1308 Opisane w dalszych rozważaniach sposoby ich wyodrębniania zostały wskazane przez P. Skuczyńskiego. 

Zob. P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., s. 109 i n. 
1309 Zob. S. Sykuna, Podstawowe zasady etyki prawniczej, [w:] S. Sykuna (red.), Etyka prawnicza. 

Zagadnienia…, jw., Legalis. 
1310 Zob. R. Tokarczyk, Etyka prawnicza, jw., s. 77-92. 
1311 Tamże, s. 168. 
1312 Por. Etyka zawodów…, H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), jw., s. 93 i n. 
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znaczenie takich cech jak: niezależność i niezawisłość, staranność i rzetelność, umiar i takt, 

integralność, solidarność i koleżeństwo1313. Warto również przywołać propozycję T. 

Pietrzykowskiego, który wyróżnił tzw. wartości generalne i dodatkowe zawodów 

prawniczych. Do pierwszych zaliczył on: niezależność (w dwóch wymiarach: wewnętrznym 

i zewnętrznym), lojalność wobec klienta (na którą składają się obowiązek zachowania 

tajemnicy zawodowej oraz unikania konfliktu interesów) i praworządność. Wśród drugich 

wymienił zaś: godność zawodu, profesjonalizm i samorządność zawodu (jako gwarancja 

realizacji pozostałych wymienionych wartości)1314. Posługując się wskazaną tu metodą 

najważniejsze zasady etyki prawniczej można również zrekonstruować na podstawie 

dorobku międzynarodowych organizacji prawniczych – CCBE, IBA, UIA. Na podstawie 

dorobku wymienionych organizacji do istotnych wartości zawodu adwokata można zaliczyć 

np.: godność zawodową, niezależność, lojalność wobec klienta, praworządność oraz 

solidarność zawodową1315.  

Kolejna propozycja polega na analizie etyki zawodów prawniczych z punktu 

widzenia relacji zawodowych, w które wchodzą prawnicy (np. prawnik - klient), bądź ról 

zawodowych w których występują (np. prawnik jako reprezentant, doradca czy negocjator). 

Na jej podstawie, za P. Skuczyńskim, za podstawowe zasady etyki adwokackiej można 

uznać: lojalność w odniesieniu do roli adwokata jako obrońcy i pełnomocnika, rzetelność w 

odniesieniu do roli adwokata-doradcy, prawdomówność w odniesieniu do roli adwokata-

negocjatora, dobrowolność w odniesieniu do roli adwokata-mediatora oraz bezstronność w 

odniesieniu do roli adwokata-arbitra1316.  

Rozpatrując etyką adwokacką z punktu widzenia zasad zawartych w Zbiorze Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) należy zauważyć, że 

trudno jednoznacznie wskazać na taką jego normę, która – niczym zasada prawna – 

wyróżniałaby się na tle innych ponadprzeciętną doniosłością aksjologiczną, funkcjonalną 

czy hierarchiczną1317. W piśmiennictwie adwokackim często na pierwszym miejscu, jako 

najważniejszą zasadę zawodu adwokata, wymienia się niezależność. Ujmuje się ją jako 

 
1313 Zob. S. Sykuna, Podstawowe zasady…, jw., Legalis. 
1314 Zob. T. Pietrzykowski, Podstawowe wartości zawodów prawniczych, [w:] G. Borkowski (red.), Etyka 

zawodów prawniczych…, jw., s. 47 i n. 
1315 W ten sposób również T. Pietrzykowski, który zaliczył wymienione zasady do podstawowych zasad etyki 

radcowskiej. Zob. T. Pietrzykowski, Etyka i deontologia…, jw., s. 281. 
1316 Zob. P. Skuczyński, Etyka adwokatów…, jw., s. 110-111. 
1317 Zob. L. Leszczyński, G. Maroń, Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających. Uwagi 

porównawcze, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2013, nr 1, s. 81. Por. S. Wronkowska, M. 

Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 

1974. 
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wartość służącą realizacji idei demokratycznego państwa prawnego i stanowiącą podstawę 

do rekonstrukcji wielu innych etycznych zasad wykonywania zawodu1318. W tym sensie 

niezależność jest uznawana za podstawową cechę i fundament adwokatury. Zdaniem P. 

Kardasa powierzenie korporacji adwokackiej kompetencji do opracowywania i 

kształtowania zasad etyki zawodowej, a także wyposażenia jej organów w kompetencje w 

zakresie egzekwowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, warunkują realizację zasady 

niezależności adwokata, co determinuje możliwość „pełnienia przez adwokatów funkcji 

dopełniającej system wymiaru sprawiedliwości oraz zasadę rządów prawa”1319, a przez to 

wypełnianie przypisywanej jej w demokracji konstytucyjnej funkcji1320.  

W wyroku TK z dnia 14 grudnia 2015 r. (SK 22/05)1321 wskazano z kolei, że 

podstawową zasadą etyki w każdej z ról adwokata jest podejmowanie czynności jedynie w 

interesie klienta, z czym bezpośrednio wiąże się potrzeba ochrony zaufania oraz wartości 

będących z nim w bezpośredniej korelacji, jakimi są: tajemnica adwokacka oraz immunitet 

adwokacki. Stanowią one podstawowe gwarancje efektywnej realizacji i ochrony praw 

klienta w ramach standardu rzetelnego procesu.  

Wiele również przemawia za zaliczeniem do najważniejszych wartości adwokatury 

godności zawodu, która – jak już zostało powiedziane – dotyczy nie tylko działalności 

zawodowej adwokatów, ale również innych aspektów ich życia, w tym publicznego i 

prywatnego. Jak zauważył S. Janczewski godność zawodu „powinna przyświecać 

adwokatowi w każdym jego posunięciu, w każdej czynności, którą podejmuje, w każdej 

obronie, którą wnosi”1322. Rangę godności jako wartości zawodu podkreśla już tytuł 

adwokackiego kodeksu etyki oraz jedna z pierwszych jego norm, która stanowi, że 

„naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie adwokata, które 

mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu” (§ 1 ust. 2 

KEA), wobec czego obowiązkiem adwokata jest „przestrzegać norm etycznych oraz strzec 

godności zawodu adwokackiego” (§ 1 ust. 3 KEA). Z godnością zawodu jako wartością 

aksjologiczną adwokatury związanych jest wiele norm kodeksu etyki adwokackiej, 

odnoszących się m.in. do obowiązku zachowania staranności zawodowej (§ 8-9, 13-14 

KEA), zasad przyjmowania sprawy (§ 23 KEA), sposobu jej prowadzenia (§ 49 KEA), 

 
1318 Zob. C. Jaworski, Niezależność wykonywania…, jw., s. 57. 
1319 P. Kardas, Instytucjonalne gwarancje niezależności prawników jako podstawa rządów prawa, „e-Palestra” 

2020, nr 12, https://palestra.pl/pl/e-palestra/12/2020/instytucjonalne-gwarancje-niezaleznosci-prawnikow-

jako-podstawa-rzadow-prawa (dostęp: 14.02.2021). 
1320 Tamże. 
1321 Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTK-A 2005 nr 11, poz. 135. 
1322 S. Janczewski, Godność zawodu cz. 1, jw., s. 5. 
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stosunku do sądów i innych organów (§ 22, 12, 21 KEA), tajemnicy zawodowej (§ 19, 23a 

KEA), honorarium (§ 23d, 50 KEA), niezależności (§ 7 KEA) i lojalności zawodowej (§ 1 

ust. 2, § 51 KEA).  

Wydaje się, iż realizacja w/w zasad w praktyce wykonywania zawodu nie pozwala 

na traktowanie ich jako w pełni od siebie niezależnych, gdyż najczęściej zależą one od siebie 

nawzajem. Oznacza to, że na normy zawarte w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) należy spojrzeć jako na pewną całość wyznaczającą 

obowiązujący standard prawidłowego wykonywania zawodu.  

Wskazuje się, że art. 17 ust. 1 Konstytucji RP odnosząc się bezpośrednio do osób 

wykonujących zawody zaufania publicznego akcentuje związek pomiędzy pracą 

wykonywaną w ramach tego rodzaju zawodów a osobami fizycznymi, które ją świadczą1323. 

W pojęciu „zaufanie publiczne” zawierają się oczekiwania, jakie społeczeństwo wobec nich 

żywi1324. Zawody zaufania publicznego – odwołując się raz jeszcze do wyroku TK o sygn. 

K 41/05 – wykonywane są zgodnie z ich konstytucyjnym określeniem o ile ich 

wykonywaniu towarzyszy realne zaufanie publiczne, na które – jak wskazał TK – składa się 

szereg czynników, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: przekonanie o zachowaniu 

przez wykonującego ten zawód dobrej woli, właściwych motywacji, należytej staranności 

zawodowej oraz wiara w przestrzeganie wartości istotnych dla profilu danego zawodu1325. 

Mając to względzie wydaje się, iż ochrona zaufania publicznego powinna stanowić centralny 

punkt odniesienia dla adwokatury z perspektywy prawidłowego wykonywania zawodu 

adwokata jako zawodu zaufania publicznego. Z tego względu uprawnione wydaje się 

przyjęcie, iż podstawową rolą korporacyjnych norm etycznych jest wsparcie prawidłowej 

realizacji podstawowych funkcji i zadań adwokatury w państwie, jakimi są udzielanie 

profesjonalnej pomocy prawnej oraz współdziałanie w ochronie praw i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa (art. 1 ust. 1 u.p.o.a.), jako warunku 

gruntowania się zaufania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. 

Zaufanie publiczne jest uznawane za odmianę zaufania społecznego, będącego z 

kolei pochodną pierwotnej formy zaufania, jaką jest zaufanie interpersonalne, zwane 

 
1323 Zob. J. Pitera, Charakterystyka instytucji zaufania publicznego w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2007, nr 4, 

s. 146.  
1324 Zob. P. Kaczmarek, Tożsamość prawnika…, jw., s. 36; G. Skąpska, Zawód prawnika czy społeczna rola?, 

[w:] Społeczne role prawników (sędziów, prokuratorów, adwokatów), red. G. Skąpska, J. Czapska, M. 

Kozłowska, Ossolineum, Wrocław-Warszawa 1989, s. 6–7. 
1325 Wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007 nr 7, poz. 72. 
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również zaufaniem osobistym1326. Wszystkie z wymienionych pojęć nawiązują do terminu 

„zaufanie”, który, niezależnie od przyjętej definicji1327, jest immanentnie związany z 

działaniami człowieka i relacjami międzyludzkimi.  

Podkreśla się, że zaufanie w wymiarze społecznym stanowi fundament życia 

społecznego, gwarantujący skuteczność i efektywność zbiorowych działań zorientowanych 

na dobro całego społeczeństwa1328. W literaturze nauk społecznych zaufaniu – jako wartości 

społecznej, jak podaje D. Miłaszewicz, przypisuje się następujące cechy:  

1) odgrywa ono rolę w prawie wszystkich relacjach międzyludzkich;  

2) jest czynnikiem niezbędnym do koordynacji działań ludzkich;  

3) jest „budulcem” niezbędnym do tworzenia skomplikowanych relacji społecznych, 

mających na celu wytworzenie wspólnego dobra;  

4) ma wpływ na społeczną integrację, współpracę, stabilność i rozwój demokracji;  

5) „jest dobrem społecznym, które powinno być chronione tak samo jak powietrze, 

którym oddychamy i woda, którą pijemy. Gdy jest nadwyrężone, wspólnota jako 

całość cierpi; kiedy zostanie zniszczone, społeczeństwo załamuje się i rozpada”1329;  

6) nie jest towarem, którego wymiana na wolnym rynku jest technicznie możliwa, czy 

nawet uzasadniona1330.  

Zaufanie społeczne istnieje we wszystkich aspektach życia społecznego, a zatem 

oddziałuje również na porządek prawny. Istotne znaczenie przypisuje się zaufaniu obywateli 

 
1326 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007, s. 103-104. 
1327 Zaufanie jako zjawisko interdyscyplinarne i złożone nie posiada uniwersalnej definicji. W socjologii P. 

Sztompka zaproponował rozumienie zaufania jako zakładu (przekonania i opartego na nim działania), że 

pewne przyszłe działania innych ludzi lub funkcjonowanie urządzeń czy instytucji – będą dla nas korzystne. 

Według niego „zaufanie jest zakładem podejmowanym na temat niepewnych, przyszłych działań innych 

ludzi”. „Zaufanie społeczne” autor zdefiniował jako „oczekiwania pod adresem kategorii społecznych, grup 

społecznych i ról społecznych, niezależnie od indywidualnych cech konkretnych osób”, zaś „zaufanie 

publiczne” jako „oczekiwania kierowane wobec postaci życia publicznego, instytucji organizacji, reżimów, z 

którymi mamy tylko pośredni kontakt” (Tamże, s. 69-80, 147-149). Jako przykład definicji zaufania z 

perspektywy psychologicznej można przytoczyć propozycję J. Cooka i T. Walla, zgodnie z którą „zaufanie to 

stopień, w jakim ktoś jest skłonny przypisać dobre intencje innym ludziom, czyli zawierzyć ich słowom i 

czynom” (J. Cook, T. Wall, New work attitude measures of trust, organizational commitment and personal 

need non-fulfilment, „Journal of Occupational Psychology” 1980, nr 53, s. 39). Jak zauważają z kolei I. K. 

Hejduk, W. M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz w literaturze z pojęciem zaufania związane są: 

„dyspozycja, czyli mentalny subiektywny stosunek (przekonanie) wobec drugiej strony (ocena, 

przewidywanie, oczekiwanie); decyzja, czyli intencja (zamiar) polegania na niej, przez co ufający staje się 

zależny od drugiej strony; zachowanie, które wypływa z aktu powierzenia się drugiej stronie”, a zaufanie jest 

„kombinacją powyższych definicji, czyli pewnym przekonaniem, które prowadzi do określonych zachowań” 

(I. K. Hejduk, W. M. Grudzewski, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Znaczenie zaufania i zarządzania 

zaufaniem w opinii przedsiębiorstw, „E-mentor” 2009, nr 5, s. 58). 
1328 Zob. D. Miłaszewicz, Zaufanie jako wartość społeczna, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 259, s. 86. 
1329 Cytat przytoczony przez D. Miłaszewicz pochodzi z publikacji: S. Bok, Lying: Moral Choice in Public and 

Private Life, Pantheon Books, New York 1978, s. 26. 
1330 Zob. D. Miłaszewicz, Zaufanie jako…, jw., s. 86. 
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do państwa demokratycznego oraz stanowionego przez nie prawa, które traktowane jest jako 

podstawa budowania relacji pomiędzy nimi a państwem1331. Normatywny wymiar tych 

relacji otwiera niezwykle interesującą przestrzeń dla rozważania problematyki zaufania na 

gruncie prawa konstytucyjnego1332. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przez nie 

prawa, wynikająca z zawartej w art. 1 Konstytucji RP ogólnej zasady państwa prawa, jest 

jedną z podstawowych zasad określających stosunki między obywatelem a państwem1333. 

Stanowi ona fundament porządku prawnego, gdyż bez niej nie sposób tworzyć spójnych i 

trwałych relacji społecznych. Zaufanie – jak słusznie podnosi M. Stahl – gruntuje stabilność 

prawa, bezpieczeństwo i porządek prawny1334.  

Od wyżej scharakteryzowanego zaufania w wymiarze społecznym należy odróżnić, 

wspomniane już, zaufanie w wymiarze indywidualnym, które dotyczy bezpośrednich relacji 

osobistych. Jest ono przez niektórych badaczy tego zjawiska uważane za podstawowy rodzaj 

zaufania, w przeciwieństwie do innych, pochodnych jego odmian, określanych wspólnym 

mianem zaufania społecznego1335. Relacje pomiędzy zaufaniem interpersonalnym a 

zaufaniem społecznym nie są jednak bardzo odległe. Jak zauważa P. Sztompka, z którego 

poglądem należy się zgodzić, ostatecznie wszystkie odmiany zaufania społecznego 

sprowadzają się do pierwotnej formy zaufania, czyli zaufania między ludźmi, a bardziej 

precyzyjnie, zaufania do konkretnego człowieka i jego działań, bo to właśnie jego w 

ostatecznym rozrachunku obdarzamy zaufaniem1336. 

Z perspektywy publicznoprawnej użycie terminu „zaufanie” przy określeniu podstaw 

tworzenia i działalności samorządów zawodowych ma swoje istotne konsekwencje. Przede 

wszystkim, wymiar sprawiedliwości w państwie opiera się na władztwie publicznym, 

 
1331 Zob. J. Oniszczuk, Demokratyczne państwo prawne i zaufanie, [w:] Współczesne państwo w teorii i 

praktyce, red. J. Oniszczuk, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2011, 

s. 322. 
1332 Tamże, s. 336-345. Por. J. Jaskiernia, Zasady demokratycznego państwa…, jw., s. 81 i n. 
1333 W wyroku z dnia 15 września 1998 r. (K 10/98, OTK 1998 nr 5, poz. 64) TK stwierdził: „Zasada zaufania 

obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, by 

nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie 

naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji i działań oraz 

w przekonaniu, iż jego działania podejmowane zgodnie z obowiązującym prawem będą także w przyszłości 

uznawane przez porządek prawny. Podejmowane przez ustawodawcę nowe unormowania nie mogą 

zaskakiwać ich adresatów, którzy powinni mieć czas na dostosowanie się do zmienionych regulacji i spokojne 

podjęcie decyzji co do dalszego postępowania”. Zob. również orzeczenie TK z dnia 8 grudnia 1992 r., K 3/92, 

OTK 1992 nr 2, poz. 26. 
1334 Tak M. Stahl, przywołująca w tym zakresie poglądy J. Parchimiuka. Zob. M. Stahl, Sprawiedliwość i 

zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym – zagadnienia wprowadzające, [w:] 

Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, M. 

Wlaźlak, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2015, s. 27. 
1335 Zob. P. Sztompka, Zaufanie. Fundament…, jw., s. 103-104. 
1336 Tamże, s. 104, 111. 
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którego fundament stanowi obowiązujący porządek prawny i autorytet państwowy. Podnosi 

się, że jego skuteczne sprawowanie uzależnione jest w dużym stopniu od zaufania obywateli, 

które stanowi pochodną zaufania do poszczególnych organów wymiaru sprawiedliwości, a 

w perspektywie indywidualnej do konkretnych sędziów oraz innych podmiotów szeroko 

rozumianego wymiaru sprawiedliwości, w tym także adwokatów1337. Z tego względu można 

zredukować zaufanie do państwa i istotnej jego funkcji jaką jest wymiar sprawiedliwości do 

zaufania jakim jednostka obdarza konkretnych ludzi uczestniczących w wymiarze 

sprawiedliwości, tj. poznanego osobiście, działającego na jej rzecz adwokata czy sędziów 

orzekających w sprawie, którą wniosła, ale też szerzej do adwokatów i sędziów, z którymi 

jednostka nie miała wprawdzie styczności osobistej, ale posiada wyobrażenie na ich temat 

czerpane z różnego rodzaju źródeł, np. stereotypów, mediów, czy opinii innych osób. W 

zaprezentowanym tu ujęciu kluczową rolę dla istnienia zaufania publicznego do zawodu 

adwokata oraz poszczególnych jego przedstawicieli, a tym samym adwokatury i pośrednio 

całego szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, odgrywa postawa każdego z 

członków korporacji, budująca zaufanie na podstawowym, interpersonalnym poziomie. 

Dotyczy to przede wszystkim relacji adwokata z klientem, ale nie mniejszy wpływ na 

prawidłowe postrzeganie i zarazem funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ma 

wzajemne zaufanie pomiędzy adwokatem a sędzią oraz adwokatem i innymi uczestnikami 

postępowania (stroną przeciwną; prokuratorem)1338.  

W w/w kontekście za co do zasady trafne w stosunku do roli zaufania do adwokata 

w budowaniu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, można uznać uwagi S. Dąbrowskiego 

na temat zaufania do sędziów: „Konstytucja mówi, że sądy sprawują wymiar 

sprawiedliwości, ale sędziowie w istocie są substratem osobowym sądu, nie sprawują tego 

wymiaru abstrakcyjne sądy, tylko w istocie ludzie, sędziowie w tych sądach. Żeby ten 

wymiar sprawiedliwości był skuteczny i wyroki sędziów były skuteczne, muszą cieszyć się 

dużym zaufaniem społecznym. Jeżeli sędzia w życiu prywatnym nie będzie człowiekiem 

prawdomównym, uczciwym, powiedziałbym wręcz: szlachetnym, to i jego wyroki nie będą 

się cieszyły szacunkiem. A bez tego szacunku to w ogóle te wyroki wiszą w próżni. Bo 

 
1337 Zob. P. Kardas, Kilka uwag…, jw. s. 49. 
1338 Problematyka zaufania pomiędzy adwokatami a sędziami była przedmiotem konferencji „Dobre praktyki 

w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie cywilnym”, która odbyła się na 

Uczelni Łazarskiego w Warszawie w dniu 9 grudnia 2016 r. Jej uczestnicy rozmawiali na temat wzajemnych 

relacji pomiędzy adwokatami a sędziami, a także roli adwokata w procesie cywilnym. Uczestnicy konferencji 

byli podzieleni co do tego, jak dalece pełnomocnicy stron mają obowiązek współdziałania z sądem. Zob. K. 

Sobczak, „Dobre praktyki w relacjach pomiędzy sędzią i profesjonalnym pełnomocnikiem w procesie 

cywilnym” - konferencja na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, 9.12.2016 r., „Krajowa Rada Sądownictwa” 

2017, nr 1. 
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owszem, jest przymus państwowy przy realizacji wyroków, ale to nie wystarczy. Prawo, 

ustawy funkcjonują dzięki temu, że wszystko to się opiera na społecznym zaufaniu dla 

sędziów. Jeżeli tego zaufania brakuje, następuje kryzys państwa ze wszelkimi tego 

negatywnymi skutkami”1339.  

Jak wynika z poczynionych wcześniej ustaleń, regulacja konstytucyjna zobowiązuje 

ustawodawcę do stworzenia adwokaturze warunków umożliwiających realne sprawowanie 

jej ustrojowych funkcji jako samorządu zawodowego. Jak trafnie wskazał P. Sarnecki 

„Konstytucja wymaga obdarzenia szczególnym statusem osoby wykonujące pewien zawód, 

ale jednocześnie wymaga, aby regulacja prawna sposobu jego wykonywania potwierdzała i 

instytucjonalizowała zaufanie do nich, jako konieczny element tego wykonywania, czyli 

czyniła owo zaufanie publicznym”1340. Wiąże się to w sposób niewątpliwy z zapewnieniem 

adwokaturze, a także adwokatom, jako osobom wykonującym zawód zaufania publicznego, 

gwarancji ich samodzielności i niezależności, jako niezbędnych warunków wytworzenia się 

pomiędzy nimi a osobami korzystającymi z ich usług, a także pomiędzy nimi a innymi 

uczestnikami wymiaru sprawiedliwości, właściwej relacji, jaką jest relacja oparta na 

zaufaniu. 

Choć ustawa Prawo o adwokaturze nie odnosi się bezpośrednio do zaufania to – jak 

słusznie zauważa D. Dudek – nie ulega wątpliwości, że realizuje konstytucyjny wzorzec 

zawodu zaufania publicznego. Czyni to przede wszystkim poprzez powołanie adwokatury 

do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich 

oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Jak zauważa ten autor, oznacza to, iż regulacja 

adwokatury została oparta na fundamencie aksjologicznym, jakim jest zaufanie do niej jako 

korporacji, a także zaufanie do adwokatów1341. Zdaniem Dudka potwierdzają to także 

ustawowe zadania samorządu zawodowego, określone w art. 3 ust. 1 u.p.o.a., polegające na 

tworzeniu warunków do wykonywania jej ustawowych zadań, reprezentowaniu adwokatury 

i ochronnie jej praw, sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu 

zawodu adwokata, doskonaleniu zawodowym adwokatów i kształceniu aplikantów 

adwokackich, ustalaniu i krzewieniu zasad etyki zawodowej oraz dbałości o ich 

przestrzeganie oraz współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego w zapewnianiu 

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. W opinii tego autora za przejaw publicznego 

 
1339 Wystąpienie SSN Stanisława Dąbrowskiego podczas debaty „Zasady etyki sędziowskiej – teoria i 

praktyka”, Warszawa, 27.09.2011 r., „Krajowa Rada Sądownictwa” 2011, nr 4, s. 26. 
1340 P. Sarnecki, Art.17, jw., s. 2. 
1341 Zob. D. Dudek, Prawo i zaufanie, „Palestra Świętokrzyska” 2019, nr 47-48, s. 51. 



312 

 

zaufania do zawodu adwokata należy ponadto uznać ustawowy katalog czynności 

zawodowych adwokata, zgodnie z którym zawód ten polega na świadczeniu pomocy 

prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, 

opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, 

ale również sporządzaniu poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym 

oryginałem, w sytuacjach określonych odrębnymi przepisami. Jak dodaje, należy zwrócić 

również uwagę na określony ustawowo, nieograniczony w czasie, obowiązek zachowania 

tajemnicy adwokackiej (art. 6 ust. 1-4 u.p.o.a.), a także ustawowe przesłanki wpisu na listę 

adwokatów, które wskazują, iż zawód adwokata powinny wykonywać osoby 

nieskazitelnego charakteru, dające rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu, a więc – 

inaczej mówiąc – osoby godne zaufania1342. 

W literaturze dość zgodnie podkreśla się, że zaufanie stanowi element niezbędny do 

należytego wykonywania zawodu adwokata, co wynika z istoty adwokatury1343. Zaufanie 

bywa nawet czasem określane jako „cecha konieczna adwokatury”1344. 

Biorąc powyższe pod uwagę można mówić o trzech perspektywach zaufania do roli 

zawodowej adwokata i samorządu adwokackiego: społecznej – odnoszącej się do relacji 

adwokatury i adwokatów ze społeczeństwem, instytucjonalnej – odnoszącej się do relacji 

adwokata z instytucjami, w tym wymiaru sprawiedliwości, nie wyłączając relacji z 

samorządem adwokackim, oraz indywidualnej – odnoszącej się do relacji bezpośredniej 

adwokata z klientem1345. Spośród wymienionych to relacje adwokata z klientem zajmują 

szczególne miejsce w hierarchii stosunków, w jakich występują adwokaci wykonując w 

praktyce swój zawód. Zauważa się, że współcześnie, mając na względzie zwłaszcza wzrost 

liczby adwokatów, łatwa do wyobrażenia jest sytuacja, w której adwokat nie występuje 

przed sądem, nie utrzymuje relacji ze swoim środowiskiem zawodowym, nie angażuje się w 

działalność samorządu adwokackiego, ale nie jest możliwe wykonywanie zawodu adwokata 

bez kontaktu z klientem1346. Z tej perspektywy będą prowadzone dalsze rozważania. 

Przyjmuje się, że na stosunek pomiędzy adwokatem a klientem zasadniczy wpływ 

mają dwa elementy, tj. udzielone pełnomocnictwo (lub upoważnienie do obrony) oraz 

 
1342 Tamże, s. 51-52. 
1343 Zob. R. Wittman, Rola adwokata w systemie wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech, [w:] 

Adwokatura gwarantem prawa do obrony, red. J. Giezek, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 52; J. 

Naumann, Zbiór Zasad…, Legalis; orzeczenie WKD z dnia 27 października 1962 r., WKD 17/62. 
1344 Zob. P. Skuczyński, Projekt Kodeksu…, jw., s. 77. 
1345 Zob. P. Kaczmarek, Tożsamość prawnika…, jw., s. 183-185. 
1346 Zob. P. Kostański, Etyka zawodowa adwokatów. Stosunek adwokata do klientów - cz. 1, „Monitor 

Prawniczy” 2005, nr 23, Legalis. 
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publicznoprawna rola adwokata, wynikająca z jego zadań jako przedstawiciela zawodu 

zaufania publicznego1347.  

Odnosząc się do pierwszego z w/w elementów należy zauważyć, że podstawowym 

źródłem relacji jaka zachodzi pomiędzy stronami stosunku pełnomocnictwa jest swobodna 

decyzja jednostki. W pierwszej kolejności musi ona rozstrzygnąć czy zamierza wykonywać 

określone czynności prawne osobiście czy przez pełnomocnika, a decydując się na to drugie 

rozwiązanie, może ustanowić dowolnie wybranego przez siebie adwokata1348. Dokonanie 

wyboru konkretnego adwokata ma swój specyficzny, odmienny od innych codziennych 

decyzji charakter. Stosunek pomiędzy adwokatem a klientem – jak podkreśla się w 

orzecznictwie – wiąże się bowiem tradycyjnie z bliższym związaniem się stron tego 

stosunku niż w przypadku świadczenia innych usług1349. Powoduje to, jak trafnie zauważa 

J. Stępień, że o wyborze konkretnego adwokata nie jest najczęściej w stanie zadecydować 

czynnik charakterystyczny dla zachowań konsumpcyjnych typu cena usługi czy reklama, 

lecz najważniejsze znaczenie ma w tym zakresie zaufanie1350.  

Trafnie ocenia J. Naumann, iż zaufanie jest „jednym z podstawowych filarów 

deontologicznych decydujących o bycie samego zlecenia oraz istoty adwokackich 

powinności – względem klienta oraz względem sprawy”1351. Odwołując się w omawianym 

zakresie do poglądów zawartych w orzecznictwie, warto zwrócić uwagę na treść wyroku z 

dnia 29 listopada 2012 r. (V CSK 568/11), w którym SN stwierdził, iż istotą stosunku 

pełnomocnictwa jest założenie, że „podmiot upoważniony do działania w imieniu i na rzecz 

innej osoby będzie realizował znaną mu wolę tej osoby, a co najmniej działał z zgodzie z jej 

interesem”1352. 

Choć do podstawowych obowiązków adwokata przyjmującego sprawę należy 

dokładne poinformowanie klienta o zakresie udzielonego i przyjętego zlecenia oraz 

sporządzenie związanych z tym dokumentów – tj. umowy i pisemnego upoważnienia do 

 
1347 Zob. W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka…, jw., s. 37. Zob. również: C. Kulesza, Wybrane etyczne 

aspekty „usprawniania” polskiej procedury karnej, [w:] Skargowy model procesu karnego. Księga ofiarowana 

Profesorowi Stanisławowi Stachowiakowi, red. A. Gerecka-Żołyńska, P. Górecki, H. Paluszkiewicz, P. 

Wiliński, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 209; P. Skuczyński, Lojalność wobec klienta jako zasada etyki 

prawniczej i jej granice, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, 

jw. s. 100-102. 
1348 Zob. uchwała SN z dnia 18 września 1992 r., III CZP 112/92; R. Kaliński, Treść i zakres pełnomocnictwa 

procesowego, „Palestra” 2011, nr 1-2, s. 32. 
1349 Zob. orzeczenie WSD z dnia 3 grudnia 2005 r., sygn. WSD 69/05. 
1350 Zob. J. Stępień, Miejsce adwokatury we współczesnym państwie prawa, [w:] J. Giezek (red.), Adwokatura 

w systemie…, jw., s. 30. 
1351 Zob. J. Naumann, Mamona czy zaufanie, dostęp: https://naumann.pl/_u/cnt_att/att_621/CN6213856-

09_04_10_rz_mamona-czy-zaufanie.pdf (dostęp: 12.05.2020). 
1352 Wyrok SN z dnia 29 listopada 2012 r., V CSK 568/11, LEX nr 1289053. 
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reprezentacji (pełnomocnictwa)1353 – to wydaje się, że nie wpływa to na okoliczność, że 

stosunek pełnomocnictwa oparty jest przede wszystkim na wierze klienta w możliwość 

zapewnienia sobie realnej pomocy i ochrony ze strony osoby profesjonalnie przygotowanej 

do realizacji czynności prawnych. Z tego względu należy przyjąć, że wygaśnięcie tej wiary 

(zaufania) pomiędzy adwokatem a klientem oznacza de facto wygaśnięcie stosunku 

pełnomocnictwa, co aktualizuje obowiązek wypowiedzenia go przez adwokata1354.  

Powyższe uwagi odnoszą się nie tylko do stosunku pełnomocnictwa rozumianego 

jako powierzenie sprawy adwokatowi na zasadzie wyboru, czyli jednostronnego 

oświadczenia woli klienta, które posiada charakter prawny umowy zlecenia1355. Choć jest to 

kwestia sporna w doktrynie i orzecznictwie, należy stanąć na stanowisku, że zaufanie 

pomiędzy adwokatem a klientem powinno istnieć niezależnie od źródła stosunku ich 

wiążącego. Dotyczy zatem zarówno sytuacji nawiązania go w sposób dobrowolny, z 

inicjatywy klienta (lub innych upoważnionych w tym zakresie osób), jak również sytuacji 

wyznaczenia adwokata do pomocy prawnej z urzędu. Trudno w tym wypadku zgodzić się z 

poglądem, iż konieczny element zaufania nie odnosi się do relacji adwokata z klientem w 

związku ze świadczeniem pomocy prawnej z urzędu, a zwłaszcza obrony z urzędu w 

postępowaniu karnym. Zdaniem J. Naumanna przyczyną odmiennie kształtujących się 

relacji pomiędzy adwokatem z urzędu a klientem jest formalizm i przypadkowość, które 

towarzyszą ustanawianiu reprezentacji, stanowiące – w opinii tego autora – „absolutne 

zaprzeczenie”1356 przyczyn powstania relacji adwokata z klientem wybranego drogą 

swobodnego uznania. Zdaniem Naumanna w tego typu relacji element zaufania nie ma 

charakteru konstytuującego, lecz „staje się już sprawą wyłącznie prywatną, nie mającą 

większego znaczenia z punktu widzenia wykonywania zawodu i podejmowanych przez 

 
1353 Zob. orzeczenie WSD z dnia 24 października 2009 r., WSD 19/09. 
1354 Stwierdzenie okoliczności, z których jednoznacznie i obiektywnie wynika utrata zaufania przez klienta do 

adwokata może budzić problemy w praktyce. Jako przejawy takiego stanu w literaturze wskazuje się 

zwłaszcza: wypowiedzi klienta sugerujące lub wskazujące wprost utratę zaufania do adwokata (nawet jeżeli 

dotarły do adwokata od osób trzecich, ale są wiarygodne), zachowania klienta o tym świadczące – w 

szczególności polegające na samodzielnym, niekonsultowanym z adwokatem, podejmowaniu czynności 

procesowych lub innych mających wpływ na prowadzoną sprawę, zwłaszcza odradzanych przez adwokata 

(składaniu wniosków dowodowych, środków zaskarżenia, pisanie pism do organów wymiaru sprawiedliwości, 

składanie skarg na organy procesowe), ujawnienie skorzystania z porady innego adwokata (radcy prawnego), 

przed którym klient zataił, że udzielił już pełnomocnictwa adwokatowi, podejmowanie przez klienta wbrew 

zaleceniu adwokata prób kontaktu z sędzią, biegłym lub świadkiem (zob. M. Górski, § 51 [w:] Etyka 

adwokacka i radcowska. Komentarz, orzecznictwo i kazusy, red. M. Król, Wydawnictwo C. H. Beck, 

Warszawa 2016, s. 171-172; J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis). 
1355 Jak stwierdził WSD w orzeczeniu z 4 lipca 2009 r., WSD 2/09, tego rodzaju umowa, choć należy do sfery 

stosunków cywilnych, regulowana jest również, w zakresie określania jej warunków, przez normy etyki 

adwokackiej; Na temat charakteru prawnego umowy łączącej adwokata z klientem zob. również: S. 

Janczewski, Pełnomocnictwo procesowe w zespole adwokackim, „Palestra” 1968, nr 4, s. 6-17. 
1356 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
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adwokata czynności”1357. Choć wskazane tu stanowisko znajdowało swoje potwierdzenie w 

niektórych orzeczeniach sądowych1358, to jednak nie sposób się z nim zgodzić. Przede 

wszystkim należy zauważyć, że odmienne od udzielenia pełnomocnictwa źródło 

umocowania nie zwalnia adwokata od zachowywania najwyższych standardów świadczonej 

pomocy prawnej i przestrzegania zasad etyki zawodowej, które powinny przyczyniać do 

zdobycia pożądanego we wzajemnych relacjach, choćby minimalnego, stopnia zaufania ze 

strony klienta. W innym wypadku prowadzenie przez adwokata sprawy w zgodzie z 

zasadami etyki adwokackiej, a także podstawowymi założeniami adwokatury jako zawodu 

zaufania publicznego, nie byłoby możliwe.  

Działania pełnomocnika wyznaczonego z urzędu, jak trafnie wskazał WSD w 

orzeczeniu z dnia 21 lutego 2015 r. (WSD 125/14), „mają wpływ na odbiór całej adwokatury 

przez społeczeństwo, bowiem dotyczą spraw ludzi nie mających możliwości wyboru 

adwokata w sposób dowolny a są zdani na wybór dokonany w tym zakresie przez 

odpowiednie organy. Adwokat pełniący funkcję z urzędu powinien wykazać się pełnym 

profesjonalizmem i zaangażowaniem w prowadzonej sprawie, by kształtować wizerunek 

Palestry jako świadomie odpowiedzialnej za los każdej jednostki, której sprawy zostaną 

adwokatom powierzone”1359. 

Podobne wnioski wynikają z treści postanowienia z dnia 28 lipca 2004 r. (V KK 

60/04), w którym SN stwierdził, iż obrońca zawsze powinien działać z należytą starannością, 

niezależnie od tego czy jest obrońcą z wyboru, czy też z urzędu oraz czy obrona ma charakter 

obligatoryjny1360. W innym z wyroków sąd ten stwierdził, że „obrońca z urzędu musi 

stworzyć w procesie taką atmosferę, która powoduje, iż osoba przez niego reprezentowana 

ma do niego zaufanie”1361. Reprezentacja klienta czy to z urzędu, czy na podstawie umowy 

zlecenia powinna być zatem jednakowa1362. Należy w pełni podzielić stanowisko SN 

zawarte w wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. (II KK 296/03), że „obrońca z urzędu, jeżeli 

swoją misję ma wykonywać należycie (co z kolei realizuje prawo zagwarantowane w art. 6 

k.p.k.), musi posiadać zaufanie oskarżonego oraz jego aprobatę dla tak zasadniczej kwestii, 

jaką jest strategia obrony. Brak tego zaufania, zasadnicza różnica zdań co do taktyki obrony 

sprawia, że misja obrończa nie może być (i nie będzie) spełniana należycie, co w 

 
1357 Tamże. 
1358 Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 października 1992 r., II AKr 149/92, KZS 1992, nr 10, poz. 11; 

postanowienie SA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2002 r., II AKz 499/01, KZS 2002, nr 1, poz. 19. 
1359 Orzeczenie WSD z dnia 21 lutego 2015 r., WSD 125/14. 
1360 Postanowienie SN z dnia 28 lipca 2004 r., V KK 60/04, LEX nr 121690. 
1361 Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2014 r., IV KK 351/14, LEX nr 1545168. 
1362 Zob. orzeczenie WSD z dnia 21 kwietnia 2007 r., WSD 71/06. 
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konsekwencji doprowadzić może do pozbawienia oskarżonego prawa do obrony w 

znaczeniu formalnym”1363. Taki stan stosunków, wykazany rzeczową argumentacją, nie 

tylko uzasadnia, ale wręcz obliguje sąd do podjęcia decyzji o zwolnieniu obrońcy z 

obowiązków1364, na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskarżonego1365. Analogicznie 

powinna wyglądać sytuacja na gruncie postępowania cywilnego i 

sądowoadministracyjnego, z tą różnicą, że w tych postępowaniach pełnomocnika z urzędu 

wyznacza właściwa ORA (o czym mówi art. 1173 KPC i art. 244 PPSA) i to do tego organu 

samorządu zawodowego należy również decyzja o jego zmianie1366.  

Należy zatem stwierdzić, że adwokat jako pełnomocnik lub obrońca, niezależnie od 

źródła umocowania, może działać w sprawie wyłącznie do czasu, póki cieszy się zaufaniem 

klienta. Obowiązek zdobycia zaufania klienta i jego utrzymania przez czas prowadzenia 

sprawy przedstawia się co do obrońców i pełnomocników w ten sam sposób. Wynika on 

także z zasad etycznych zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksie Etyki Adwokackiej), który stanowi, iż stosunek klienta do adwokata oparty jest 

na zaufaniu, a adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności 

wynika, że klient stracił do niego zaufanie (§ 51 KEA). Choć wymieniony tu przepis 

wyraźnie wskazuje na zaufanie klienta do adwokata, nie wymagając wprost, aby adwokat 

ufał swojemu klientowi, to niewątpliwie pożądanym stanem relacji pomiędzy adwokatem a 

klientem jest zaufanie wzajemne i w taki też sposób należy odczytywać wynikającą z niego 

zasadę (tj. jako zasadę wzajemnego zaufania)1367. Jak wskazuje WSD „zawód adwokata jest 

zawodem zaufania społecznego. Szacunek musi być dwustronny. Adwokat jest związany 

stanowiskiem procesowym klienta, ale to nie znaczy, że ma działać „pod dyktando” klienta 

i w pełni podporządkowywać się jego woli. Klient winien bowiem szanować adwokata, ufać 

 
1363 Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004 r., II KK 296/03, LEX nr 109839. W wyroku tym SN odniósł się 

bezpośrednio do postanowienia SA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2002 r., II AKz 499/01, wskazując, że jego 

zapatrywanie jest błędne. 
1364 Por. Postanowienie SN z dnia 12 października 2006 r., IV KK 199/06, OSNKW 2007, nr 3, poz. 24. 
1365 W orzeczeniu WSD z dnia 28 stycznia 2017 r., WSD 175/16, sąd podkreślił, że „przepisy procedury karnej 

(KPK), jak i ustawa – Prawo o adwokaturze nie przewidują możliwości zrezygnowania przez obwinionego z 

obrońcy ustanowionego z urzędu ze skutkiem zwolnienia go od udziału w sprawie, gdyż zwolnienie 

ustanowionego z urzędu obrońcy może nastąpić wyłącznie przez sąd, w warunkach określonych w art. 78 § 2, 

art. 79 § 4, art. 81 § 2, art. 84 § 2 lub art. 378 § 2 KPK”; Należy również odnotować stanowisko zawarte w 

postanowieniu SN z dnia 20 sierpnia 2014 r., II KK 184/14, LEX nr 1504559, że „brak zaufania ze strony 

skazanego do wyznaczonego dla niego z urzędu obrońcy nie obliguje sądu do każdorazowej zmiany obrońcy. 

Kwestia ta podlega rozważeniu i stosownej decyzji procesowej”. 
1366 Zobacz w tym zakresie: wyrok SN z dnia 15 września 2016 r., I CSK 607/15, LEX nr 2153424; 

postanowienie SN z dnia 3 czerwca 1976 r., III CRN 64/76, OSNC 1977, nr 1, poz. 14; wyrok SN z dnia 19 

października 2011 r., II CSK 85/11, LEX nr 1147739; wyrok SA w Krakowie z dnia 13 września 2017 r., I 

ACa 1302/16, LEX nr 2449769; postanowienie NSA z dnia 5 września 2017 r., I OZ 1273/17, LEX nr 2375515. 
1367 Na wagę wzajemnego zaufania w relacjach adwokata z klientem zwrócił uwagę WSD w orzeczeniu z dnia 

3 września 2011 r., WSD 9/11. 
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jego profesjonalizmowi i uczciwości zawodowej, a jeśli z jakichś powodów mu nie ufa - 

winien zwrócić się o wyznaczenie innego pełnomocnika”1368. 

W doktrynie podkreśla się, że zbudowanie zaufania w relacjach adwokata z klientem 

warunkowane jest całokształtem pracy adwokata w sprawie. Sprzyjają mu takie czynniki 

jak: słowność wobec klienta rozumiana jako dotrzymywanie obietnic, racjonalna ocena 

sytuacji, poprzedzona wnikliwą analizą stanu sprawy, przygotowanie i wdrożenie 

optymalnej strategii procesowej w warunkach transparentności wobec klienta, co sprzyja 

budowaniu świadomości ryzyka procesowego, które wiąże się ze sprawą, oraz 

profesjonalizm adwokata1369. Z zaufaniem, wedle innej z propozycji, wiąże się również: 

działanie zawsze na korzyść klienta, wykonywanie pracy z należytą starannością, 

wykazywanie inicjatywy i działanie bez zbędnej zwłoki, informowanie mocodawcy na 

bieżąco o przebiegu sprawy, zachowywanie najwyższej skrupulatności w rozliczeniach oraz 

obowiązek wypowiedzenia pełnomocnictwa, jeśli klient stracił zaufanie do adwokata1370.  

Należy ponadto wskazać na jeszcze jeden istotny aspekt warunkujący zaufanie 

publiczne do adwokatury, jakim jest prawo adwokata do odmowy udzielenia pomocy 

prawnej. Choć – jak już wcześniej wskazano – podstawowym zadaniem adwokatury jest 

udzielanie pomocy prawnej osobom, które takiej pomocy potrzebują, to nie oznacza to, że 

adwokat w każdym przypadku powinien udzielić porady prawnej czy podjąć się 

prowadzenia sprawy. Adwokat, zgodnie z art. 28 u.p.o.a., może jednak odmówić udzielenia 

pomocy prawnej tylko z ważnych powodów. Na tej podstawie przyjmuje się, że odmowa 

pomocy prawnej przez adwokata może mieć charakter wyłącznie wyjątkowy, wobec czego 

może nastąpić „tylko w sytuacjach nietypowych, a nawet – jak się przyjmuje w doktrynie – 

skrajnych”1371. Zdaniem WSA w Warszawie w świetle wskazanej tu regulacji ustawy Prawo 

o adwokaturze „do zwolnienia z udzielenia pomocy prawnej, które jest w pewnym sensie 

odmową jej udzielenia, może […] dojść tylko z ważnych przyczyn, tj. np. czasowa 

niedyspozycja, trudna sytuacja rodzinna, nadzwyczajne zdarzenia losowe, brak wąskiej 

 
1368 Postanowienie WSD z dnia 10 stycznia 2009 r., WSD 64/08. Problematyka relacji adwokat-klient stanowi 

przedmiot ożywionego dyskursu na gruncie etyki prawniczej, dla której podstawowe znaczenie ma ustalenie 

właściwych relacji pomiędzy prawnikiem a klientem . Problem sprowadza się do określenia zakresu autonomii 

uczestników tego stosunku i jej ochrony na gruncie deontologii zawodowej. Szerzej na ten temat: P. Łabieniec, 

Paternalizm w prawie i etyce zawodowej, „Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna”, 2013, nr 2, s. 188-

189; T. L. Shaffer, R. F. Cochran, Lawyers, Clients and Moral Responsibility, St. Paul, Minnesota 1994, s. 5-

54.  
1369 Zob. P. Rybiński, Ogólne uwarunkowania działania obrońcy i pełnomocnika w procesie karnym, [w:] 

Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów, red. D. Wetoszka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, s. 2. 
1370 Zob. A. Tomaszek, Metodyka pracy adwokata w sprawach cywilnych. Wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2020, Legalis. 
1371 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r., VI SA/Wa 2380/05, LEX nr 212165. 
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specjalizacji niezbędnej do prawidłowego świadczenia pomocy prawnej. Przyczyny te 

winny być badane w stosownym czasie, w odniesieniu do konkretnej sprawy. Nie mają one 

bowiem charakteru trwałego. Gdyby taki charakter miały, to należałoby przyjąć, że 

uniemożliwiają one wykonywanie zawodu adwokata”1372.  

Współczesna – zawarta w ustawie Prawo o adwokaturze – regulacja obowiązku 

świadczenia pomocy prawnej (art. 28 ust. 1 u.p.o.a.) – odmiennie od regulacji zasad 

wykonywania zawodu adwokata, które obowiązywały w przeszłości1373 – stawia adwokata 

w sytuacji, w której z jednej strony pełni on rolę osoby, która zgodnie z oczekiwaniem 

ustawodawcy została powołana do udzielania pomocy prawnej, z drugiej zaś zobowiązuje 

adwokata do odmowy udzielenia tej pomocy jeżeli zajdą ku temu ważne powody1374. 

Rezygnacja ze zlecenia nie jest zatem domeną wyłącznie prywatnego rozstrzygnięcia 

adwokata, lecz przyjmuje określony wymiar prawny. Fakt, że adwokat może odmówić 

pomocy prawnej tylko wyjątkowo wynika pośrednio – poza wskazaną wyżej zasadą 

określoną w art. 1 ust. 1 u.p.o.a. – z podstawowych zadań adwokata, którego zawód, mając 

na względzie art. 4 ust. 1 u.p.o.a., polega na świadczeniu pomocy prawnej. Ze wskazanych 

tu przepisów wynika, iż co do zasady adwokat powinien udzielić pomocy prawnej klientowi, 

który zgłasza się z taką potrzebą, zaś zgodnie z art. 28 ust. 1 u.p.o.a., o ewentualnych 

przeszkodach uniemożliwiających udzielenie pomocy prawnej adwokat powinien 

poinformować zgłaszającego się po nią klienta. Istotne znaczenie omawianego tu 

zagadnienia potwierdza fakt, że – zgodnie z omawianym tu przepisem – wątpliwości 

adwokata co do udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy prawnej zostały poddane 

rozstrzygnięciu ORA, a w wypadkach niecierpiących zwłoki jej dziekana.  

Zagadnienie odmowy udzielenia pomocy prawnej nabiera szczególnego znaczenia 

na gruncie postępowania karnego, w którym udział obrońcy stanowi istotną gwarancję 

rzetelnego postępowania i podstawowe prawo oskarżonego. Szeroka interpretacja prawa do 

odmowy przez adwokata udzielenia pomocy prawnej mogłaby stanowić zagrożenie dla 

ochrony podstawowych praw jednostki, która w skrajnych przypadkach, mogłaby zostać 

pozbawiona możliwości skutecznej obrony z uwagi na brak adwokata zainteresowanego 

udziałem w sprawie. W doktrynie ścierają się w tym zakresie dwa stanowiska. Według 

pierwszego z nich, które prezentuje m.in. M. Gawryluk, każda okoliczność obiektywnie i 

 
1372 Tamże. 
1373 Ustawa z dnia 7 października 1932 r. Prawo o ustroju adwokatury, Dz.U. Nr 86, poz. 733, podobnie jak 

ustawa z dnia 4 maja 1938 r. Prawo o ustroju adwokatury, Dz.U. Nr 33, poz. 289, stanowiła, że adwokat może 

odmówić pomocy prawnej bez podania powodu. 
1374 Zob. J. Trela, Art. 28, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 65. 
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istotnie utrudniająca skuteczną i realną obronę, mając na względzie art. 6 k.p.k., powinna 

być uznana za ważną przyczynę odmowy udzielenia przez adwokata pomocy prawnej1375. 

Według drugiego stanowiska, które prezentuje m.in. B. Tiutiunik, odmowa obrony może 

nastąpić tylko „w sytuacjach nietypowych, rzec by można skrajnych”1376. Zdaniem 

Tiutiunika przyczyny odmowy udzielenia pomocy prawnej można podzielić na dwie grupy. 

Pierwszą z nich stanowią przyczyny bezwzględnie uniemożliwiające udzielenie pomocy 

prawnej, które to zostały wyraźne wskazane w przepisach k.p.k., ustawy Prawo o 

adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki 

Adwokackiej). Drugą – wymienioną przez autora – grupę przyczyn stanowią tzw. względne 

przyczyny uniemożliwiające udzielenie pomocy prawnej. Przy ich zaistnieniu odmowa 

udzielenia pomocy prawnej ma charakter fakultatywny, ostatecznie decyduje o niej adwokat. 

Należą do nich okoliczności dwojakiego rodzaju. Pierwsze są związane z charakterem 

zarzucanego oskarżonemu czynu. Jak przyjmuje Tiutiunik, negatywna ocena czynu sprawcy 

sama w sobie nie stanowi ważnego powodu uzasadniającego odmowę obrony. Podkreśla 

jednak, że może ją uzasadniać związany z tym czynem emocjonalny stosunek adwokata do 

sprawy, spowodowany np. wcześniejszym pokrzywdzeniem adwokata lub osoby mu 

najbliższej tym samym typem przestępstwa. Do drugiej grupy okoliczności zalicza on 

sytuacje, które dotyczą osoby adwokata i faktycznie uniemożliwiają podjęcie się przez niego 

obrony. Jako przykłady takich sytuacji wymienia: czasową niedyspozycję związaną z dużym 

obciążeniem innymi sprawami, trudną sytuację rodzinną, nadzwyczajne zdarzenie losowe, 

brak specjalizacji niezbędnej dla właściwej obrony, wcześniejsze stanowcze prezentowanie 

poglądów prawnych i wykładni przepisów niekorzystnych dla interesów procesowych 

oskarżonego chcącego udzielić upoważnienia do obrony1377.  

Określenie pełnego katalogu sytuacji, które w każdych okolicznościach dawałyby 

podstawę odmowy udzielenia pomocy prawnej w świetle regulacji Prawa o adwokaturze nie 

jest zadaniem łatwym. Wobec tego należy zgodzić się z poglądem, że zasadą powinno być 

traktowanie każdego przypadku indywidualnie, w odniesieniu do konkretnej sprawy i 

klienta, który się z nią zgłasza1378. Decyzja o odmowie pomocy prawnej powinna być 

poprzedzona głęboką refleksją i oparta na rzeczowych argumentach. Z całą pewnością nie 

 
1375 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX. 
1376 B. Tiutiunik, Odmowa podjęcia się obrony oskarżonego przez adwokata w postępowaniu karnym, 

„Palestra” 2000, nr 7-8, s. 87. 
1377 Tamże, s. 79-86. 
1378 Zob. S. Sykuna, Prawo kontra etyka prawnicza: Udusić Hitlera?, [w:] Fascynujące ścieżki filozofii prawa, 

red. J. Zajadło, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s. 276. 
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może to być decyzja nosząca znamiona dowolności, nie ulega bowiem wątpliwości, że delikt 

dyscyplinarny stanowić może zarówno nieuzasadnione udzielenie przez adwokata pomocy 

prawnej, w sytuacji, gdy zaistniała obligatoryjna przyczyna odmowy jej udzielenia, jak i 

wtedy, gdy adwokat w sposób nieuzasadniony odmówił udzielenia pomocy prawnej w 

warunkach, gdy okoliczności nie dawały ku temu podstawy.  

Wobec powyższego istotne znaczenie dla realizacji standardu profesjonalnej pomocy 

prawnej należy wiązać z realizacją zasad etyki adwokackiej, które odnoszą się do 

początkowego etapu relacji adwokata z klientem, a zwłaszcza procesu podejmowania przez 

adwokata decyzji o przyjęciu sprawy. To w tym momencie, najczęściej w toku rozmowy z 

zainteresowanym lub jego przedstawicielem, dochodzi do identyfikacji interesu klienta, 

rozeznania jego sytuacji faktycznej i prawnej1379, a także ujawnienia się ewentualnych 

przeszkód udzielenia pomocy prawnej. W tym również momencie następuje ustalenie 

warunków współpracy i udzielenie pełnomocnictwa, co powinno przebiegać – zgodnie z 

wymaganiami czynionymi w tym zakresie przez orzecznictwo – w sposób jasny i 

niedwuznaczny1380. Należyta staranność adwokata na tym etapie relacji z klientem jest 

niezbędna dla wykształtowania się wzajemnego zaufania oraz konieczna dla uniknięcia 

sytuacji, które mogłyby je poderwać, zarówno w stosunku do adwokata, jak i całego zawodu.  

Z punktu widzenia ochrony interesów jednostki na rozwinięcie zasługuje 

zagadnienie niesumiennego postępowania adwokata, który przyjmuje zlecenie w sytuacji, 

gdy analiza okoliczności faktycznych i prawnych wskazuje, że prowadzenie sprawy nie 

rokuje jej powodzenia. Jak wskazuje A. Tomaszek, z którego poglądem należy się w pełni 

zgodzić, świadome przyjęcie przez adwokata sprawy we wskazanych tu okolicznościach, 

stanowi jaskrawy przykład sprzeniewierzenia się zasadzie lojalności wobec klienta1381. 

Potwierdza to orzecznictwo. Jak orzekł tej kwestii Sąd Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w 

Warszawie: „naruszenie zasady lojalności może polegać m.in. na podejmowaniu się przez 

adwokata prowadzenia spraw nie rokujących najmniejszych szans powodzenia, wbrew 

wyraźnej i jednoznacznej treści przepisu prawa, jak również takich, do prowadzenia których 

adwokat nie ma dostatecznej wiedzy, praktyki czy doświadczenia. Obowiązek działania w 

celu ochrony interesu klienta oraz działania z należytą uczciwością oznaczać musi w 

pewnych sytuacjach rezygnację z przyjęcia zlecenia od klienta. (...) W obecnym środowisku 

 
1379 Na temat identyfikacji interesu klienta patrz szerzej: P. Skuczyński, Lojalność wobec klienta…, jw., s. 102-

106. 
1380 Zob. orzeczenie WKD z dnia 5 listopada 1960 r., WKD 84/60. 
1381 Zob. A. Tomaszek, Metodyka pracy…, jw., Legalis. 
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normatywnym nie jest już możliwe, aby adwokat był w stanie właściwie i zgodnie z 

najlepszym interesem klienta poprowadzić każdą sprawę. Szczególnie drastycznym 

przypadkiem naruszenia zasady lojalności jest podjęcie się prowadzenia sprawy oczywiście 

bezzasadnej, która jedynie w wyniku zbiegu okoliczności mogłaby zakończyć się pomyślnie 

dla klienta”1382. Do omawianej tu kwestii odniósł się również SN, który stanął na 

stanowisku, że przyjęcie przez adwokata w sposób świadomy i z narażeniem klienta na 

koszty sprawy, która nie rokuje szans powodzenia, stanowi naruszenie godności zawodu, 

obowiązków zawodowych oraz poważny delikt dyscyplinarny1383.  

 W środowisku adwokackim coraz częściej podejmowana jest dyskusja o prawie 

adwokata do odmowy pomocy prawnej z uwagi na posiadaną przez niego wąską 

specjalizację lub z uwagi na brak praktyki zawodowej w konkretnej dziedzinie. Jest ona w 

pełni uzasadniona, z uwagi na fakt, że realia współczesnej praktyki prawniczej wskazują na 

stale rosnące znaczenie specjalizacji usług prawnych, w tym adwokackich, która skutkuje 

powstawaniem wielu kancelarii o wąskim profilu zainteresowania, zwanych „kancelariami 

butikowymi”. Ich działalność z góry zakłada rezygnację z części zleceń pozostających poza 

wąsko określonym obszarem prawa, w którym praktykują adwokaci kancelarii. Zbiór Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) nie odnosi się w 

sposób precyzyjny do okoliczności odmowy pomocy prawnej z uwagi na brak specjalizacji 

określonego rodzaju, opierając się na założeniu, że każdy adwokat zobowiązany jest do 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a swoje czynności zawodowe powinien wykonywać 

według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i sumiennie oraz z odpowiednim 

zaangażowaniem (§ 8 KEA). Wydaje się, że nie sposób jednak mówić o spełnieniu tych 

wymogów, jak i działaniu w zgodzie z interesem klienta, w sytuacji podjęcia się przez 

adwokata prowadzenia sprawy, która nie odpowiada jego wiedzy czy doświadczeniu a przez 

to niesie potencjalne ryzyko dla jego uszczerbku. De lege ferenda wyraźna regulacja 

zezwalająca na odmowę świadczenia pomocy prawnej przez adwokata w takich 

okolicznościach mogłaby pomóc w rozstrzyganiu mogących powstać na tym tle dylematów. 

Z perspektywy art. 28 u.p.o.a. odmowa pomocy prawnej z powołaniem na powyższą 

 
1382 Orzeczenie SD w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2008 r., SD 18/07. 
1383 Zob. wyrok SN z dnia 24 listopada 1933 r., III C 50/33, OSN 1934, nr 6, poz. 409. W orzeczeniu WSD z 

dnia 14 lutego 2009 r. (WSD 76/08) sąd ten wskazał, że „adwokat jako pełnomocnik winien uczynić wszystko 

na rzecz klientów, którzy mu zaufali, wykazać należytą staranność i profesjonalizm, uczciwość w rozliczeniach 

finansowych. Taka bowiem postawa buduje prestiż zawodu o wspaniałych tradycjach, zawodu, który jest 

służbą człowiekowi i wartościom. Nawet w tzw. beznadziejnych sprawach właściwa postawa adwokata, 

uczciwość w przedstawieniu szans, ewentualny zwrot wynagrodzenia za wadliwe czynności - z pewnością 

budowałby szacunek do niego jako adwokata”. 
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przesłankę może być trudna do obiektywnej oceny. Pewnych wskazówek w tym zakresie 

dostarczają regulacje międzynarodowe. Zgodnie z Kodeksem UIA adwokat ma prawo 

swobodnie godzić się bądź odmawiać reprezentowania każdego klienta, zgodnie z własnym 

sumieniem, a jednocześnie ma obowiązek odmówić reprezentowania każdemu klientowi, co 

do którego jest przekonany, iż nie będzie mógł go reprezentować w sposób kompetentny, 

niezależny i sumienny. Z kolei w myśl Kodeksu CCBE adwokat może odmówić 

prowadzenia sprawy, jeśli nie ma dostatecznych kompetencji do jej prowadzenia. Odmowę 

prowadzenia sprawy usprawiedliwia również duży nakład obowiązków w innych sprawach. 

Jednocześnie jednak, po przyjęciu sprawy, adwokat nie może skorzystać z prawa do 

wycofania się z jej prowadzenia jeżeli klient nie będzie w stanie znaleźć innej pomocy 

prawnej na czas, przez co ucierpią jego interesy. Wymienione tu regulacje międzynarodowe 

etyki adwokackiej mogą stanowić wskazówkę dla doprecyzowania treści Zbioru w 

omawianej materii. 

Jedną z przyczyn wskazanych bezpośrednio w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej), która zobowiązuje adwokata do 

bezwzględnej odmowy udzielenia pomocy prawnej jest wyrażona w jego § 12 zasada 

lojalności wobec prawa. Przepis ten stanowi, iż adwokatowi nie wolno udzielać pomocy 

prawnej, która ułatwiałaby popełnienie przestępstwa lub wskazywałaby możliwość 

uniknięcia odpowiedzialności karnej za czyn, który miałby zostać popełniony w przyszłości. 

Naruszenie wskazanego tu postanowienia stoi w niewątpliwej sprzeczności z 

fundamentalnymi zasadami, na których oparte jest wykonywanie zawodu adwokata i 

działalność adwokatury w państwie. Rolą adwokata, jak wskazał w jednym z orzeczeń WSD, 

jest przychodzenie z pomocą swym mocodawcom wszelkimi sposobami opierającymi się na 

wiedzy prawniczej, doświadczeniu, inteligencji i talencie adwokackim, ale w żadnym 

przypadku pomoc ta nie może mieć cech działania sprzecznego z prawem1384. Adwokat 

będący de facto współuczestnikiem bezprawnych działań, bądź współprojektantem 

niezgodnych z prawem zamierzeń, nie tylko unicestwia własną karierę w zawodzie 

adwokata, ale osłabia zaufanie publiczne do całej adwokatury. Udzielenie pomocy prawnej 

wbrew zasadzie wynikającej z § 12 Zbioru byłoby nie do pogodzenia z podstawowym 

zadaniem adwokatury, jakim jest współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, 

a także w stosowaniu prawa (art. 1 ust. 1 u.p.o.a.), jak również z obowiązkiem przestrzegania 

norm etycznych, strzeżenia godności zawodu (§ 1 ust. 3 KEA) i uczciwości (§ 8 KEA). 

 
1384 Zob. orzeczenie WSD z dnia 4 lipca 1992 r., WSD 18/92. 
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Adwokaci – jak trafnie podnosi J. Naumann – zobowiązani są do wykonywania zawodu 

zgodnie z prawem, gdyż „tylko w takich warunkach prawa i wolności mogą być chronione, 

a prawo stosowane”1385. Należy nadmienić, iż sprzeniewierzenie się omawianej tu zasadzie 

– w pewnych okolicznościach – mogłoby aktualizować odpowiedzialność karną adwokata, 

mając na względzie art. 18 § 3 i art. 239 § 1 k.k.1386. 

Decyzja o przyjęciu sprawy lub wyznaczenie do sprawy z urzędu wiąże się dla 

adwokata z obowiązkiem ochrony interesu klienta wszelkimi możliwymi sposobami, które 

przewidziane zostały przez obowiązujące normy prawne, a także nie stoją w sprzeczności z 

normami etyki adwokackiej1387. Adwokat powinien wykonywać swój zawód „w sposób 

odważny i honorowy, przy zachowaniu należytego sądowi i innym organom szacunku oraz 

uprzejmości, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej 

postawy dla siebie lub innej osoby” (§ 43 KEA). Ma to fundamentalne znaczenie z punktu 

widzenia istoty adwokatury jako organu ochrony prawnej obywateli, obowiązków adwokata 

wobec klienta i ich wymiaru etycznego. Przywołana tu zasada wskazuje na podstawowy cel 

działalności adwokata, sposób jego realizowania oraz formę jego zachowania. Jak wskazuje 

J. Naumann stanowi ona „zwięzłe ujęcie misji zawodowej adwokata”1388. Wyraża bowiem 

podstawowe, tradycyjnie przypisywane palestrze cnoty zawodowe: odwagę, honor, 

szacunek oraz uprzejmość, których dochowanie, jak wskazuje w tym zakresie Kodeks 

CCBE, stanowi obowiązek zawodowy adwokata. Ponadto, zgodnie z treścią § 8 Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), „adwokat 

powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, z należytą 

uczciwością, sumiennością i gorliwością. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych i dążenie do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej”. W 

świetle tego postanowienia wykonywanie zawodu adwokata wymaga nie tylko dokładnej 

znajomości i ścisłego przestrzegania zasad wykonywania zawodu adwokackiego oraz 

obowiązujących w tym względzie przepisów, ale również, jak wskazuje J. Naumann, 

„określonego nastawienia, chęci i gotowości pełnienia zadań, które o wiele bliższe są służbie 

 
1385 J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1386 Art. 18 § 3 k.k. stanowi, że „odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu 

zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek 

przewozu, udzielając rady lub informacji”. Z kolei art. 239 § 1 k.k. mówi, że „kto utrudnia lub udaremnia 

postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć 

odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i 

przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5”. 
1387 Zob. P. Skuczyński, M. Zirk-Sadowski, Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, „Krajowa Rada 

Sądownictwa” 2012, nr 1, s. 16.  
1388 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
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społeczeństwu niż ledwie wypełnianiu, bez specjalnego zaangażowania, wymaganych daną 

procedurą czynności”1389. 

Z realizacją interesu klienta w postępowaniu karnym wiąże się art. 86 § 1 k.p.k., 

który stanowi, iż obrońca może przedsiębrać czynności procesowe jedynie na korzyść 

oskarżonego. Przepis ten dookreśla zatem zadania adwokata działającego jako obrońca w 

postępowaniu karnym. Pozycja obrońcy w tym postępowaniu jest istotna, z uwagi na 

znaczenie prawa do obrony, jako fundamentalnego prawa osoby przeciwko, której 

skierowane zostały zarzuty karne. Zdaniem T. Grzegorczyka „instytucja obrońcy jest 

najistotniejszą gwarancją daną oskarżonemu w procesie karnym. Działalność obrońcy ma 

przy tym charakter publiczny, leży w interesie społecznym polegającym na tym, żeby prawa 

jednostki doznawały zawsze należytej ochrony prawnej”1390. 

W doktrynie prezentowane są różnorodne koncepcje odwołujące się do roli obrońcy 

w postępowaniu karnym. Zdaniem S. Jaworskiego, który dokonał podsumowania propozycji 

w tym zakresie, obrońca może występować w procesie karnym w następujących rolach: 

1) jako pomocnik sądu lub rzecznik prawa i społeczeństwa;  

2) jako organ wymiaru sprawiedliwości, który ma zmierzać na równi z sądem i 

oskarżeniem do ujawnienia prawdy o przestępstwie; 

3) jako współczynnik wymiaru sprawiedliwości, w założeniu dwoista rola obrońcy 

zapewniającego pomoc oskarżonemu i zarazem sądowi w wykryciu prawdy;  

4) jako pomocnik, przedstawiciel procesowy działający obok, a nie zamiast 

oskarżonego, co zakłada samodzielną pozycję obrońcy1391.  

W doktrynie i orzecznictwie przeważa ostatnia z w/w koncepcji, w ramach której 

wyróżnić można dwie grupy poglądów. Według pierwszej obrońca występuje w procesie 

bardziej jako pomocnik oskarżonego, zaś według drugiej obrońca działa jako przedstawiciel 

procesowy oskarżonego1392. SN podzielił drugi z wymienionych tu poglądów. Ponadto 

zdaniem tego sądu przepis art. 86 k.p.k. nakłada na adwokata działającego jako obrońca 

ściśle ukierunkowany sposób postępowania1393. Wynika z niego, że każda czynność 

 
1389 J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1390 T. Grzegorczyk, Koncepcje uprawnień obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, „Palestra” 1981, nr 7-

9, s. 9. 
1391 Zob. S. Jaworski, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych, Wydawnictwo C. H. 

Beck, Warszawa 2020, Legalis. Por. T. Grzegorczyk, Pozycja obrońcy w postępowaniu karnym, „Palestra” 

1979, nr 4, s. 5 i n. 
1392 Zob. K.T. Boratyńska, P. Czarnecki, Art. 86, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Wyd. 9, red. 

A. Sakowicz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, Legalis. 
1393 Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1994 r., WO 11/94, OSNKW 1994, nr 5-6, poz. 36. Por. uchwała SN 

z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 10/06, OSNKW 2006, nr 7-8, poz. 65. 
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procesowa podjęta nie na korzyść oskarżonego nie może odnieść zamierzonego skutku1394. 

Nie oznacza to, że obrońca podejmujący taką czynność, mając na uwadze jej 

bezskuteczność, jest zwolniony z odpowiedzialności. Przeciwnie, takie działanie stanowi 

poważne naruszenie prawa i zasad etyki adwokackiej. Potwierdza to orzecznictwo. Choćby 

w orzeczeniu z dnia 8 kwietnia 2000 r. (WSD 22/99) WSD wskazał, że „działanie obrońcy 

na niekorzyść oskarżonego jest naruszeniem najbardziej fundamentalnych obowiązków 

obrońcy i z tego to powodu winno być napiętnowane, w sposób najbardziej surowy. Takie 

bowiem działanie podważa zaufanie do roli obrońcy, który w każdym przypadku, 

niezależnie od rodzaju i gatunku sprawy, niezależnie od własnych prognoz na jej ewentualny 

wynik, winien działać tylko i wyłącznie na korzyść oskarżonego”1395. 

Z powyższych rozważań wynika ponadto, że adwokat – również w procesie karnym, 

w którym jego pozycja została ukształtowana w szczególny sposób – ma samodzielną 

pozycję w postępowaniu i jest niezależny. Oznacza to, jak słusznie podnosi się w 

orzecznictwie dyscyplinarnym, iż ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje czynności 

zawodowe, będąc przy ich dokonywaniu w zasadzie całkowicie samodzielnym1396. 

Możliwość skutecznej ochrony interesów klienta w praktyce wymaga przy tym nie tylko 

zadeklarowania samodzielności i niezależności adwokata, ale przede wszystkim stworzenia 

instytucjonalnych gwarancji, które będą stanowiły ochronę przez jakimkolwiek wpływem 

na podejmowane przez adwokata czynności procesowe1397. 

Wynikającej z istoty adwokatury niezależności adwokata odpowiadają nałożone na 

niego przez Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 

Adwokackiej) w związku z prowadzeniem sprawy obowiązki, które – jak podniosła WKD 

– stanowią gwarancję maksymalnej troski o właściwy poziom wykonywanych obowiązków 

zawodowych w celu realizacji najlepiej pojętego interesu klienta. Przede wszystkim 

podnieść należy, iż zgodnie z regulacją Zbioru, „w czasie wykonywania czynności 

zawodowych adwokat korzysta z pełnej swobody i niezależności. Na adwokacie spoczywa 

szczególny obowiązek dbałości o to, aby nie przekroczyć granic prawidłowego 

reprezentowania interesów klienta” (§ 7 KEA). Wydaje się, że w świetle powołanego tu 

przepisu adwokatowi nie tylko gwarantuje się swobodę i niezależność, ale wręcz wymaga 

 
1394 Zob. P. Gensikowski, Art. 86, [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz. Art. 1-424, red. D. 

Drajewicz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020, Legalis. 
1395 Orzeczenie WSD z dnia 8 kwietnia 2000 r., WSD 22/99. 
1396 Zob. Orzeczenie WSD z dnia 29 marca 2003 r., WSD 6/03. 
1397 Zob. M. Pietrzak, Niezależność sądów i autonomia adwokatury jako gwarancje podstawowych praw i 

wolności, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4, s. 21. 



326 

 

się od niego, aby zabiegał o wykonywanie czynności w warunkach swobodnego i 

niezależnego działania. W praktyce swoboda wykonywania zawodu oznacza – jak trafnie to 

ujmuje J. Naumann – „odwołanie się do niczym nieskrępowanego, swobodnego właśnie 

doboru środków działania, jakie adwokatowi dyktuje nabyta wiedza, doświadczenie, intuicja 

i pomysłowość. Dotyczy to stosowania określonych instrumentów procesowych, 

odstępowania od dopuszczalnych w danej sytuacji środków na rzecz innych, mniej 

oczywistych, chronologii podejmowanych kroków oraz samodzielnej oceny ryzyka 

podejmowania kroków, które mogą w pewnych sytuacjach obrócić się na korzyść klienta, 

ale może się zdarzyć też odwrotnie”1398. 

Swoboda działalności adwokata w sposób bezpośredni wiąże się z niezależnością, 

stąd nieprzypadkowo obydwie wymienione tu wartości zostały ujęte w jednym przepisie 

Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej). 

Swobodne działanie to działanie w warunkach, w których adwokat w podejmowanych 

czynnościach oraz decyzjach co do wyboru najwłaściwszych w jego przekonaniu 

instrumentów ochrony, nie jest ograniczany przez klienta, przeciwnika procesowego, 

pełnomocnika strony przeciwnej, samorząd zawodowy, organ procesowy czy sąd1399. 

Adwokat, jak słusznie podnosi J. Naumann, musi unikać wszelkich ograniczeń własnej 

niezależności i nie odstępować od swych norm zawodowych w celu zadowolenia innych. 

Próba ingerencji w swobodę adwokata – jak dodaje autor – zobowiązuje do stanowczej 

reakcji z jego strony i podjęcia wszelkich dopuszczalnych prawem i dobrymi obyczajami 

środków obronnych zmierzających do ochrony własnej swobody zawodowej, a przez to 

ochrony wolności wykonywania zawodu w ogóle1400.  

Na niezależność adwokata należy również patrzeć z perspektywy wewnętrznej, która 

odnosi się do stosunku adwokata do własnych interesów, jak też sytuacji, w których adwokat 

uzależniłby się od klienta1401. W tym kontekście należy zwrócić również uwagę na § 9 

Zbioru, który zabrania łączenia z zawodem adwokata zajęć, których wykonywanie 

uwłaczałoby godności zawodu adwokata lub ograniczało jego niezależność oraz podważało 

zaufanie do adwokatury. W świetle powołanego tu przepisu dodatkowe aktywności 

adwokata nie mogą prowadzić do obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy 

prawnej, jak również utraty zaufania w stosunkach z klientem.  

 
1398 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1399 Zob. orzeczenie WSD z dnia 24 czerwca 2017 r., WSD 19/17. 
1400 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1401 Zob. C. Jaworski, Niezależność wykonywania…, jw., s. 59-60; J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis.  
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Niezależność adwokata została zagwarantowana w ustawie Prawo o adwokaturze, 

która stanowi, że adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych podlega tylko 

ustawom (art. 1 ust. 3 u.p.o.a.). Oznacza to, iż niezależność w wykonywaniu zawodu 

adwokata została uznana za fundament prawidłowego wykonywania zadań adwokatury, co 

ma istotny wymiar zwłaszcza z punktu widzenia ochrony praw i wolności obywatelskich. 

Szczególne znaczenie należy w tym kontekście przypisać urzeczywistnianiu w praktyce 

podstawowych prawnych i etycznych wartości wykonywania zawodu adwokata1402 oraz 

uwzględnianiu przez organy władzy publicznej oraz organy szeroko rozumianego wymiaru 

sprawiedliwości pozycji adwokatury jako zawodu zaufania publicznego1403. Stanowi to – jak 

słusznie zauważa P. Kardas – istotny warunek rządów prawa i właściwego funkcjonowania 

demokracji konstytucyjnych1404.  

Podstawową gwarancję i fundament niezależności adwokatury i adwokatów w 

stosunku do władz publicznych stanowi działalność samorządu adwokackiego, 

wyposażonego w określone władztwo publiczne i władnego w skuteczny sposób z niego 

korzystać. Znaczenie samorządu adwokackiego dla niezależności adwokatury uwidacznia 

się m.in. w licznych wypowiedziach organów adwokatury dotyczących kształtowania i 

stosowania prawa, w których samorząd zwraca uwagę na istotne z punktu widzenia 

wykonywania zawodu kwestie1405.  

 
1402 Jak zauważył C. Jaworski ochrona niezależności adwokata w stosunku do władz publicznych nabiera 

istotnego znaczenia w świetle tendencji do ograniczania niezależności adwokatury i poszczególnych 

adwokatów, które mogą występować pod różnymi postaciami. Mogą być one związane z ograniczeniami 

ochrony praw i wolności człowieka i obywatela, poszerzaniem kompetencji nadzorczych władzy publicznej 

nad samorządem adwokackim czy podważaniem wartości i zasad wykonywania zawodu. Zob. C. Jaworski, 

Niezależność wykonywania…, jw., s. 60. 
1403 Wiąże się ona, według Z. Krzemińskiego, z korzystaniem przez adwokaturę z własnej organizacji 

samorządowej, zorganizowanej w sposób demokratyczny, udziałem samorządu adwokackiego w procedurze 

naboru kandydatów do zawodu oraz organizowaniu egzaminu adwokackiego, możliwością decydowania o 

tym, czy konkretna osoba daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokackiego, organizacją 

przez adwokaturę doskonalenia zawodowego i czuwaniem nad etyką zawodową i odpowiedzialnością 

dyscyplinarną, organizacją samorządowego sądownictwa dyscyplinarnego, swobodą wykonywania zawodu 

adwokata na forum sądowym i przed władzami państwowymi czy administracyjnymi, swobodą w zakresie 

wyboru formy wykonywania zawodu oraz zapewnieniem klientowi swobody wyboru konkretnego adwokata. 

Zob. Z. Krzemiński, Co zmienić w prawie o adwokaturze?, „Palestra” 1990, nr 4-5, s. 10-11. Zdaniem R. 

Tokarczyka ustawowe gwarancje niezależności adwokatury i adwokatów wykonujących zawód obejmują: 

samorządność, demokratyczne wybory samorządu i sądów dyscyplinarnych, decydowanie o wpisie na listę 

adwokatów przez samych adwokatów, szkolenie adwokatów przez samorząd adwokacki, swobodę 

wykonywania zawodu, bezwzględne zachowywanie tajemnicy zawodowej oraz immunitet adwokacki 

chroniący wolność słowa i pisma podczas wykonywania zawodu adwokata. Zob. R. Tokarczyk, Próba 

określenia przedmiotu etyki adwokata, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2003-2004, nr 50-

51, s. 245. 
1404 Zob. P. Kardas, Instytucjonalne gwarancje…, jw. 
1405 Zob. A. Malicki, Niezawisłość sędziego a niezależność adwokata w procesie, Wydawnictwo C. H. Beck, 

Warszawa 2020, Legalis. 
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Poza istotną rolą korporacji szczególną gwarancję poszanowania swobody i 

niezależności adwokatów w praktyce wykonywania zawodu stanowią zabezpieczenia 

pozwalające na prawidłowe wykonywanie ich podstawowego zadania, jakim jest udzielanie 

pomocy prawnej. W tej materii szczególną uwagę należy zwrócić na instytucję tajemnicy 

adwokackiej – określoną przez art. 6 u.p.o.a., § 19 KEA oraz § 20 KEA (dotyczący ochrony 

przed niekontrolowanym przeszukaniem lokalu, w którym adwokat wykonuje zawód lub 

mieszka) oraz instytucję immunitetu adwokackiego – określoną przez art. 8 u.p.o.a., § 15-

17, § 27-28 KEA. Z uwagi na ich istotne znaczenie w praktyce wykonywania zawodu 

wymagają one nieco szerszego omówienia. 

Tajemnica adwokacka – jako gwarancja etyczna i prawna – jest powszechnie 

uznawana przez środowisko adwokackie za podstawowy fundament wykonywania zawodu 

adwokata i całej adwokatury, co ma miejsce przede wszystkim z punktu widzenia ochrony 

praw i wolności człowieka, której ona służy. Postuluje się, aby patrzeć na nią przez pryzmat 

jej istoty, która odwołuje się do prawa każdego człowieka do pełnego i nieskrępowanego 

korzystania ze swych konstytucyjnych praw i wolności. Każdy człowiek – jak podnosi M. 

Gutowski – ma prawo do korzystania z nich osobiście, może jednak zdecydować o 

powierzeniu ich realizacji oraz ochrony adwokatowi1406. Nie ponosi przy tym ryzyka, że 

ujawnione w związku z tym – nawet najbardziej poufne – informacje zostaną ujawnione w 

niekontrolowany sposób. 

Rozumiana w w/w sposób tajemnica adwokacka służy prawidłowemu stosowaniu 

prawa, właściwemu sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz możliwości zgodnego ze 

standardem konstytucyjnym realizowania zadań przez adwokatów i całą adwokaturę1407. 

Zapewnia ona przede wszystkim efektywną realizację w praktyce prawa do rzetelnego 

procesu i prawa do obrony, a także wiąże się z ochroną prawa do prywatności1408. 

 
1406 Zob. M. Gutowski, O granicach tajemnicy adwokackiej w prawie prywatnym, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 

183. Por. D. Gruszecka, Między dyskrecją adwokata a dyskrecjonalnością̨ ujawnienia - uwagi 

prawnoporównawcze na temat dysponenta tajemnicy i jej efektywnej ochrony, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 80-

81. 
1407 Zob. J. Giezek, O granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie, 

„Palestra” 2014, nr 9, s. 62; P. Kardas, O sposobach rozwiązywania kolizji norm i konfliktu dóbr w związku z 

tajemnicą adwokacką - tajemnica adwokacka w kontekście kolizji norm oraz konfliktu wartości, „Palestra” 

2019, nr 7-8, s. 118-140; P. Kardas, Tajemnica adwokacka a procesowe zakazy dowodowe, [w:] Etyka 

adwokacka w kontradyktoryjnym procesie karnym, red. J. Giezek, P. Kardas, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, 

s. 225; Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., LEX; M. Gutowski, O granicach…, jw., s. 183-196; M. 

Jędrzejczyk, Odmowa złożenia zeznań przez adwokata jako akt obywatelskiego nieposłuszeństwa, „Palestra” 

2019, nr 6, s. 84; Z. Krzemiński, Tajemnica zawodowa adwokata, „Palestra” 1974, nr 6, s. 19; M. Pietrzak, 

Tajemnica adwokacka jako fundamentalny element systemu ochrony praw i wolności, „Palestra” 2019, nr 7-8, 

s. 89-97; Uchwała Krajowego Zjazdu Adwokatury z 20 listopada 2010 r. „W obronie praw człowieka”, 

„Palestra” 2011, nr 1-2, s. 245-246.  
1408 Zob. M. Gutowski, O granicach…, jw., s. 182. 
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Zdaniem J. Naumanna tajemnica adwokacka ma istotne znaczenie z punktu 

widzenia: 1) urzeczywistnienia oraz przestrzegania praw człowieka i obywatela; 2) 

utrzymania i krzewienia demokracji; 3) zagwarantowania prawidłowego procesu 

wymierzania sprawiedliwości; 4) ochrony ważnych wartości gwarantowanych konstytucją; 

5) ochrony praw przyznanych stronom procesu sądowego; 6) ochrony zawodu adwokata 

zagwarantowania adwokatom możności prawidłowego wykonywania powinności 

zawodowych, do wypełnienia których są zobligowani etycznie, ustawowo i zwyczajowo 

względem swoich klientów, wymiaru sprawiedliwości oraz państwa1409.  

Konstytucja RP w sposób bezpośredni nie odnosi się do kwestii tajemnicy 

adwokackiej, choć – jak przekonuje W. Marchwicki – nie brakuje argumentów za 

przypisaniem tej instytucji prawnej ustrojowego charakteru1410. Korzystanie z poufnych 

informacji przekazanych przez obywateli stanowi jedną z konstytutywnych cech zawodów 

zaufania publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. W wyroku z dnia 2 lipca 

2007 r. (K 41/05) TK stwierdził, że „istnienie niezależnego od organów władzy publicznej 

systemu świadczeń pomocy prawnej stanowi […] wymóg demokratycznego państwa prawa. 

Warunkiem zaś prawidłowego funkcjonowania tego systemu jest to, by osoby potrzebujące 

mogły w nieskrępowany sposób przekazywać pełne informacje o własnej sytuacji faktycznej 

i prawnej osobom udzielającym im pomocy. W konsekwencji ochrona tajemnicy informacji 

pozyskanych w toku świadczonej pomocy prawnej (w tym zwłaszcza prowadzonej sprawy 

sądowej) wynika również z zasady państwa prawnego, a jej instytucjonalną gwarancję 

przynosi art. 17 ust. 1 Konstytucji. Należy przy tym zauważyć, że wśród zawodów zaufania 

publicznego ustawodawca jednoznacznie wskazał te, których istotę stanowi właśnie 

»udzielanie pomocy prawnej«, nie zaś np. »świadczenie usług prawniczych« […]. Nie mniej 

istotne jest to, że owa pomoc prawna ma mieć na celu »ochronę prawną interesów 

podmiotów, na których rzecz jest wykonywana«”1411.  

W opinii P. Kardasa, którą należy podzielić, efektywne i leżące w interesie 

publicznym, wykonywanie zawodów zaufania publicznego „wymaga takiego 

ukształtowania systemu prawa, w którym przedstawiciele tych zawodów mają prawo do 

nieskrępowanego uzyskiwania poufnych informacji i danych wrażliwych, w tym z 

oczywistych względów także danych osobistych i rodzinnych”1412. Uprawnienie tego 

 
1409 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1410 Zob. W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka…, jw., Legalis. 
1411 Wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72. 
1412 P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe aspekty ochrony tajemnicy zawodowej powierzanej przedstawicielom 

zawodów zaufania publicznego, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2014, z. 4, s. 11. 
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rodzaju stanowi jeden z merytorycznych warunków należytego wykonywania czynności 

zawodowych przez ich przedstawicieli1413. 

Tajemnicę adwokacką należy przede wszystkim rozpatrywać przez pryzmat roli 

konstytucyjnych wartości, których urzeczywistnianiu służy ta instytucja prawna. Nie 

wchodząc w szczegółowe omawianie poszczególnych przepisów stanowiących 

uzasadnienie dla podnoszonego w doktrynie konstytucyjnego wymiaru tajemnicy 

adwokackiej, które to kwestie doczekały się własnego opracowania monograficznego1414, 

wskazać należy, że do przepisów ustawy zasadniczej związanych z instytucją tajemnicy 

adwokackiej w literaturze zalicza się: 

1) art. 2 Konstytucji RP – wyrażający zasadę demokratycznego państwa prawa; 

2) art. 30 Konstytucji RP – wskazujący, że przyrodzona i niezbywalna godność 

człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela; jest ona 

nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych; 

3) art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – pełniący funkcję tzw. ogólnej klauzuli ograniczającej, 

czyli przepisu określającego przesłanki dopuszczalności ograniczania 

konstytucyjnych praw i wolności; 

4) art. 42 Konstytucji RP – określający zasadę nieuchronności odpowiedzialności 

karnej (ust. 1) i przyznający prawo do obrony każdemu, przeciwko komu 

prowadzone jest postępowanie karne (ust. 2); 

5) art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP – przewidujące prawo do sądu i do zaskarżania 

orzeczeń zapadłych w pierwszej instancji; 

6) art. 47 Konstytucji RP – zapewniający prawo do poszanowania prywatności;  

7) art. 49 Konstytucji RP – gwarantujący ochronę tajemnicy komunikowania się;  

8) art. 51 ust. 2 – odnoszący się do ograniczenia możliwości pozyskiwania, 

gromadzenia i udostępniania informacji o obywatelach; 

9) art. 53 ust. 1 Konstytucji RP – zapewniający wolność sumienia, w tym wolność 

sumienia adwokata1415.  

 
1413 Tamże. 
1414 Por. W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka…, jw., Legalis. 
1415 Zob. P. Białkowska, Tajemnica zawodowa w wykonywaniu zawodu adwokata oraz gwarancje jej ochrony 

w prawie polskim i Stanów Zjednoczonych Ameryki (niepublikowana rozprawa doktorska), Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 2016, s. 93-113; D. Dudek, Konstytucja…, jw., s. 47-49; W. Marchwicki, Tajemnica 

adwokacka…, jw., Legalis; P. Kardas, Konstytucyjne i ustawowe…, jw., s. 26-27; P. Kardas, O sposobach 

rozwiązywania kolizji norm 

i konfliktu dóbr w związku z tajemnicą adwokacką – tajemnica adwokacka w kontekście kolizji norm oraz 

konfliktu wartości, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 134-136; P. Wiliński, Konstytucyjne podstawy tajemnicy 

związanej z wykonywaniem zawodu adwokata i radcy prawnego, [w:] Etyka adwokacka a kontradyktoryjny 

proces karny, red. J. Giezek, P. Kardas, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015, LEX. 
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W orzecznictwie konstytucyjnym przyjmuje się, że zasadniczą funkcją tajemnicy 

zawodowej jest ochrona wolności i praw konstytucyjnych jednostek przekazujących w 

zaufaniu prywatne informacje na swój temat osobom wykonującym zawody zaufania 

publicznego. Ochrona tajemnicy zawodowej powinna być z tego względu rozpatrywana jako 

przejaw ochrony praw i wolności jednostki, a nie przywilej korporacyjny1416. Doprowadziło 

to TK do uznania, iż nie istnieje prawo podmiotowe przedstawicieli zawodów zaufania 

publicznego do zachowania tajemnicy zawodowej1417. Przesądził o tym TK w wyroku z dnia 

22 listopada 2004 r. (SK 64/03). Wskazał w nim wprawdzie na możliwość wyprowadzenia 

konstytucyjnego prawa z treści kilku przepisów ustawy zasadniczej, jeżeli zawierają one 

elementy, które w sposób spójny mogą tworzyć normę skierowaną do określonego adresata, 

lecz podniósł zarazem, że sam fakt przynależności do korporacji zawodowej to zbyt mało 

dla uznania prawa podmiotowego członków korporacji do tajemnicy zawodowej. Z przepisu 

art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, w ocenie TK, można natomiast wnosić o pewnych 

obowiązkach publicznoprawnych ciążących na członkach korporacji prawniczych. TK 

przyznał, że zachowanie prawniczej tajemnicy zawodowej jest elementem prawidłowego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i – szerzej – całego systemu ochrony prawnej w 

demokratycznym państwie. W ocenie TK na prawo do tajemnicy zawodowej mogłyby 

powoływać się raczej osoby korzystające z usług przedstawicieli zawodów zaufania 

publicznego, gdyż to nie w interesie korporacji zawodowej ustawodawca przewidział 

obowiązek jej zachowania. W konsekwencji, jak orzekł TK, tajemnica zawodowa „służy nie 

samym prawnikom, lecz osobom korzystającym z ich pomocy, a szerzej – skutecznemu 

funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości”1418.  

Potwierdza w/w tezę również nieco późniejsze orzecznictwo TK. Tak choćby, 

zgodnie z postanowieniem TK z dnia 4 października 2010 r. (SK 12/08) zachowanie 

tajemnicy zawodowej przez członków korporacji zawodowej, choć nie jest uprawnieniem 

ani obowiązkiem o charakterze konstytucyjnym, mieści się w należytym wykonywaniu 

zawodu zaufania publicznego. Jest to jednak – jak podkreślił TK – wyłącznie ustawowy 

obowiązek osoby wykonującej zawód zaufania publicznego, wyprowadzony w celu ochrony 

interesów klientów korzystających z usług takich osób1419.  

 
1416 Zob. wyroki TK: z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007, nr 7, poz. 72; z 30 lipca 2014 r., K 23/11, 

OTK-A 2014, nr 7, poz. 80. 
1417 Zob. P. Wiliński, Konstytucyjne podstawy…, jw., LEX. 
1418 Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 107. Zob. również wyrok TK 

z dnia 4 października 2010 r., SK 12/08, OTK-A 2010, nr 8, poz. 87. 
1419 Zob. postanowienie TK z dnia 4 października 2010 r., SK 12/08, OTK-A 2010, nr 8, poz. 87. 
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W doktrynie i orzecznictwie zwraca się ponadto uwagę, że instytucja tajemnicy 

adwokackiej ze swej istoty wiąże się z zaufaniem pomiędzy klientem a adwokatem1420. W 

postanowieniu z dnia 29 października 2013 r. SA w Szczecinie wskazał, że ochrona 

tajemnicy adwokackiej stanowi jedną z gwarancji prawidłowego wykonywania zawodu 

adwokata, jako zawodu zaufania publicznego, a celem tej instytucji nie jest ochrona 

komfortu adwokata, lecz ochrona zaufania, którym obdarzył go mandant. W konsekwencji, 

jak przyjął ten sąd, niezbędne jest właściwe docenienie wielkiej rangi tajemnicy zawodowej 

i jej miejsca w organizacji życia społecznego, jako nieodłącznego elementu całego systemu 

ochrony prawnej oraz warunku sine qua non prawidłowego funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym. Z tego tytułu, jak podniósł SA w 

omawianym orzeczeniu, należyte respektowanie tajemnicy adwokackiej leży w dobrze 

pojętym interesie publicznym1421.  

Przechodząc do omówienia regulacji ustawowej tajemnicy adwokackiej należy 

wskazać, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze adwokat obowiązany jest 

zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy 

prawnej. Wyjątki od tego obowiązku określa ust. 4 tego artykułu1422. Obowiązek zachowania 

tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie (art. 6 ust. 2 u.p.o.a.). Ponadto, 

zgodnie z ust. 3 art. 6 u.p.o.a, adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania 

tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej 

lub prowadząc sprawę.  

Zwrócić należy uwagę, że tajemnica adwokacka na gruncie Prawa o adwokaturze 

została ukształtowana bardzo szeroko, obejmując swoim zakresem obowiązek zachowania 

w tajemnicy „wszystkiego”, o czym adwokat dowiedział się udzielając pomocy prawnej. 

Redakcja tego przepisu, jak wskazuje się w doktrynie, ma za zadanie podkreślić, że każda 

informacja uzyskana przez adwokata, choćby oceniana przez niego jako niewiele znacząca, 

 
1420 Zob. A. Bodnar, Wprowadzenie, [w:] Ochrona tajemnicy adwokackiej (radcy prawnego) a działania 

władzy, red. M. Mrowicki, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2019, s. 5. 
1421 Zob. postanowienie SA w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r., II AKz 330/13, OSASz 2014, nr 2, 

poz. 37-73; postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2010 r., II AKz 588/10, LEX nr 621274. 
1422 Art. 6 ust. 4 u.p.o.a., stanowi, iż „obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji: 1) 

udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 

2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018) - w zakresie określonym tymi przepisami”. Zob. 

w tym zakresie interesujące rozważania M. Matusiak-Frącczak: M. Matusiak-Frącczak, Tajemnica adwokacka 

a obowiązki nałożone na adwokatów w związku z walką z finansowaniem terroryzmu, „Palestra” 2016, nr 10, 

s. 58-68. 
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podlega ochronie1423. W literaturze zwrócono przy tym uwagę, że konsekwentne trzymanie 

się literalnej treści przepisu art. 6 ust. 1 u.p.o.a. prowadziłoby do ograniczenia możliwości 

wykorzystywania jakichkolwiek informacji pozyskiwanych w związku z prowadzoną 

sprawą, wobec czego interpretacja i stosowanie tego przepisu powinny uwzględniać nie 

tylko wymiar aksjologiczny, lecz także prakseologiczny skutecznego wykonywania 

zawodu1424.  

Regulacja zawarta w ustawie Prawo o adwokaturze nie jest jednak jedyną regulacją 

rangi ustawowej, która dotyczy tajemnicy adwokackiej. W sposób pośredni dotyczą jej 

również przepisy zawarte w aktach prawnych prawa procesowego – karnego, cywilnego 

oraz administracyjnego. Wskazać przy tym należy, że relacje przepisów wymienionych 

procedur do przepisu art. 6 u.p.o.a. oraz regulacji wynikających z etyki adwokackiej są 

dalekie od jednoznaczności, przez co kwestia tajemnicy adwokackiej stanowi jeden z 

najbardziej problematycznych obszarów wykonywania zawodu adwokata1425. W dużym 

uproszczeniu sygnalizowane tu problemy można sprowadzić do rozstrzygnięcia kwestii 

możliwości i zakresu ewentualnej modyfikacji standardu ochrony tajemnicy adwokackiej 

wyznaczonego przez przepisy ustawy Prawo o adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) przez przepisy w/w ustaw 

procesowych1426.  

Przepisy procedury cywilnej i administracyjnej odnoszące się do tajemnicy 

adwokackiej są stosunkowo klarowne. Przede wszystkim nie przewidują one możliwości 

zwolnienia adwokata z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej. Zasady ochrony 

omawianej instytucji prawnej w procedurze cywilnej zostały określone w art. 261 § 2 k.p.c. 

Przewiduje on prawo świadka do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zeznanie 

 
1423 Zob. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., LEX; M. Smarzewski, M. Banach, Ochrona tajemnicy 

adwokackiej w procesie karnym w związku z czynnościami przesłuchania i przeszukania, „Palestra” 2017, nr 

3, s. 76. 
1424 Interesującą propozycję w tym zakresie sformułował J. Giezek, który podzielił informacje pozyskane przez 

adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej na: bezwzględnie nieujawnialne, ujawnialne, ale nadające 

się do wykorzystania wyłącznie w dobrze pojętym interesie klienta i przy jednoczesnym braku sprzeciwu z 

jego strony oraz takie, które ze względu na ich charakter tajemnicą nie są w ogóle objęte. Możliwość 

ujawnienia poszczególnych informacji w przyjętej przez autora koncepcji została uzależniona od decyzji 

adwokata i jego klienta. Zob. J. Giezek, Tajemnica adwokacka a dysponowanie informacjami pozyskanymi w 

związku ze świadczeniem pomocy prawnej, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 98-116. Zob. również: J. Giezek, 

Tajemnica adwokacka - wartość względna czy absolutna? O nieujawnialności informacji objętych tajemnicą 

adwokacką, [w:] J. Giezek, P. Kardas (red.) Etyka adwokacka a kontradyktoryjny…, jw., LEX. 
1425 Zob. D. Dudek, Konstytucja i tajemnica adwokacka, „Palestra” 2019, nr 7-8, s. 28; R. Rynkun-Werner, 

Adwokat z urzędu. Podstawowe zagadnienia prawne, Lexis Nexis, Warszawa 2011, LEX. 
1426 Zob. W. Marchwicki, Tajemnica adwokacka…, jw., Legalis. 



334 

 

miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej1427. Z literalnego 

brzmienia regulacji wynika, że ewentualne ryzyko naruszenia tajemnicy zawodowej stanowi 

podstawę do odmowy odpowiedzi na pytanie tylko wówczas, gdy taka tajemnica kwalifikuje 

się jako istotna. Podobną regulację zawiera k.p.a., którego art. 83 § 2 stanowi, że świadek 

może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby spowodować naruszenie 

obowiązku zachowania prawnie chronionej tajemnicy zawodowej. Należy zauważyć, że 

prawo odmowy odpowiedzi na pytanie dotyczy wyłącznie tajemnicy zawodowej, która jest 

prawnie chroniona, a zatem takich informacji, których zachowanie przez osobę wykonującą 

dany zawód jest obowiązkiem prawnym tej osoby. W przypadku zawodu adwokata, 

niewątpliwie taką tajemnicę stanowi tajemnica, o której mowa w art. 6 u.p.o.a.1428.  

Znacznie bardziej problematyczny charakter przyjmują relacje art. 6 u.p.o.a. oraz § 

19 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) do 

przepisów postępowania karnego. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że na gruncie 

procesu karnego można wyróżnić dwie tajemnice dotyczące adwokata: tajemnicę obrończą, 

która w świetle art. 178 k.p.k. ma bezwzględny charakter (odpowiada tym samym 

standardem ochrony art. 6 u.p.o.a. oraz § 19 KEA), oraz tajemnicę adwokacką inną niż 

obrończa, która doznaje ograniczeń wynikających z dyspozycji art. 180 § 2 k.p.k.1429.  

Art. 178 k.p.k. przewiduje zakaz przesłuchiwania jako świadka obrońcy oraz 

adwokata, który udzielił pomocy prawnej zatrzymanemu (nawet jeżeli później nie będzie on 

jego obrońcą), co do faktów, o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub 

prowadząc sprawę. Celem tego zakazu jest zapewnienie realnego prawa do obrony poprzez 

ochronę stosunku zaufania pomiędzy adwokatem a osobą korzystającą z jego pomocy. W 

doktrynie prawa konstytucyjnego podnosi się, że przewidziana wskazanym tu przepisem 

ochrona tajemnicy obrończej związana jest z formalnym aspektem prawa do obrony, a zatem 

wywodzi się z art. 42 ust. 2 Konstytucji RP1430. Nie budzi wobec tego wątpliwości w 

 
1427 Zob. w tym zakresie: J. Giezek, M. Gutowski, P. Kardas, Tajemnica adwokacka w świetle wyzwań 

współczesności - uwagi wprowadzające, Palestra 2019, nr 7-8, s. 14. Por. J. Preussner-Zamorska, Zakres 

prawnie chronionej tajemnicy w postępowaniu cywilnym, „Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1998, nr 2, s. 287. 
1428 Warto odnotować, że identyczne do zawartego w k.p.a. rozwiązanie przyjęte zostało na gruncie ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926), Zawiera ją art. 196 § 2 tej ustawy. 
1429 Zob. Ł. Chojniak, Ochrona informacji objętych tajemnicą adwokacką w toku postępowania karnego, 

„Palestra” 2019, nr 7-8, s. 141-154. 
1430 Zob. P. Kardas, Ochrona tajemnicy obrończej. Kilka uwag o dopuszczalności kontroli i utrwalania treści 

rozmów oraz przekazów informacji realizowanych przy użyciu środków technicznych pomiędzy obrońcą a 

mandantem, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2011, z. 4, s. 5-6. W ujęciu konstytucyjnym 

obrona formalna to prawo do korzystania z pomocy obrońcy z wyboru lub z urzędu, będącego, jak wskazał w 

jednym z wyroków TK, pełnomocnikiem oskarżonego, jego przedstawicielem procesowym, którego głównym 

zadaniem jest ochrona oskarżonego w taki sposób, by cel procesu karnego osiągnięty został z 
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orzecznictwie oraz w doktrynie bezwzględny charakter tajemnicy obrończej, która 

rozpatrywana jest z perspektywy prawa zatrzymanego, podejrzanego i oskarżonego do 

obrony1431.  

Odmiennie przedstawia się sytuacja adwokata niebędącego obrońcą (oraz 

niedziałającego w warunkach określonych w art. 245 § 1 k.p.k.). Zgodnie z art. 180 § 2 k.p.k. 

osoba obowiązana do zachowania tajemnicy adwokackiej może być przesłuchiwana co do 

faktów objętych tą tajemnicą, ale tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru 

sprawiedliwości, a okoliczność, której przesłuchanie dotyczy nie może być ustalona na 

podstawie innego dowodu. O zezwoleniu na przesłuchanie adwokata w tym trybie decyduje 

sąd. Za tajemnicę adwokacką, o której mowa w tym przepisie, należy uznać te wszystkie 

informacje, które adwokat powziął w związku z udzielaniem porad prawnych lub 

występowaniem w roli pełnomocnika w postępowaniu karnym, cywilnym lub 

administracyjnym.  

W związku z w/w przepisem ustawy karnoprocesowej w praktyce wykonywania 

zawodu adwokata za poważny problem prawny i etyczny uznaje się kwestię właściwego 

zachowania adwokata wobec wydania przez sąd prawomocnego postanowienia o 

zwolnieniu go z obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej. Podnosi się, że udzielenie 

takiego zwolnienia na podstawie art. 180 § 2 k.p.k. stoi w sprzeczności z art. 6 ust. 3 u.p.o.a., 

który nie przewiduje żadnych odstępstw od obowiązku zachowania przez adwokata 

tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się on udzielając pomocy prawnej 

lub prowadząc sprawę, a także bezwzględnym charakterem tajemnicy adwokackiej 

przyjmowanym na gruncie etyki adwokackiej (§ 19 KEA, choć w tym zakresie nie sposób 

nie odwołać się również do ugruntowanego w adwokaturze zwyczaju bezwzględnej ochrony 

tajemnicy adwokackiej)1432.  

Omawiana tu problematyka stała się przedmiotem licznych wypowiedzi doktryny i 

orzecznictwa1433. Nie wdając się w szczegóły prezentowanych w tym zakresie stanowisk, 

 
zagwarantowaniem prawa do obrony. Zob. wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK-A 2004 nr 2, 

poz. 7. 
1431 Zob. wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 107; postanowienie SN z 

dnia 26 października 2011 r., I KZP 12/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 90. 
1432 Zob. interesujące rozważania w tym zakresie J. Giezka, M. Gutowskiego i P. Kardasa: J. Giezek, M. 

Gutowski, P. Kardas, Tajemnica adwokacka…, jw., s. 21-22. Zob. również: A. Murzynowski, Refleksje na tle 

Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej dotyczącej tajemnicy adwokackiej, „Palestra” 1994, nr 11, s. 52; S. 

Zabłocki, Znaczenie ustawy nowelizującej Kodeks postępowania karnego dla korporacji radców prawnych, 

„Radca Prawny” 2000, nr 6, s. 4. 
1433 Przeglądu stanowisk w tym zakresie dokonała E. Mądrecka. Zob. E. Mądrecka, W kwestii kolizji art. 180 

§ 2 kodeksu postępowania karnego i art. 6 Prawa o adwokaturze, „Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego” 2012, 

t. 28, s. 147-160. 
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wskazać należy, że w orzecznictwie wskazaną tu sprzeczność rozstrzyga się najczęściej 

poprzez uznanie, iż przepis art. 180 § 2 k.p.k. – w zakresie umożliwiającym zwolnienie 

adwokata od obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej – stanowi lex specialis w 

stosunku do art. 6 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze. Kluczowa dla ugruntowania się tego 

stanowiska w orzecznictwie była uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 16 czerwca 

1994 r. (I KZP 5/94), w której sąd ten stwierdził, iż „adwokata nie wolno przesłuchiwać jako 

świadka co do faktów, o których dowiedział się jako obrońca udzielając porady prawnej lub 

prowadząc sprawę […]. W innych wypadkach adwokat może odmówić zeznań co do 

okoliczności, na które rozciąga się obowiązek tajemnicy określony w art. 6 ustawy z dnia 26 

maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późn. zm.), chyba że sąd […] 

zwolni go […] od obowiązku zachowania tajemnicy. Zwolnienie to może nastąpić tylko 

wtedy, gdy ujawnienie okoliczności objętych tajemnicą - w drodze przesłuchania adwokata 

jako świadka - jest nieodzowne dla prawidłowego wyrokowania w sprawie”1434. Przeciwko 

takiemu sposobowi rozumienia relacji ustawy Prawo o adwokaturze do przepisów 

postępowania karnego stanowczo wypowiedziało się środowisko adwokackie1435.  

Współcześnie w orzecznictwie przyjmuje się, że przepis art. 180 § 2 k.p.k. należy 

interpretować ściśle, co oznacza, że warunkiem zwolnienia adwokata z tajemnicy 

adwokackiej jest oczywiste wystąpienie wszystkich wskazanych w nim przesłanek (ich 

koniunkcja)1436. Oznacza to, że decyzja o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej nie może być 

traktowana przez sąd jak czysta formalność, lecz muszą zachodzić istotne i wyraźne ku temu 

powody1437. Warto w tym zakresie przywołać postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 

października 2015 r. (II AKz 348/15), który podkreślił wyjątkowość zastosowania 

zwolnienia, o którym mowa w art. 180 § 2 k.p.k. Sąd ten przyjął, iż „doniosłość społeczna 

zawodu adwokata oraz szczególny charakter art. 180 § 2 k.p.k., który wprowadza wyjątek 

od zasady dochowania przez adwokata tajemnicy zawodowej, powoduje, że przepis ten za 

każdym razem powinien być stosowany przez sąd w sposób nad wyraz rozważny i 

przemyślany, a wskazane w nim przesłanki zwolnienia z obowiązku zachowania tej 

 
1434 Uchwała SN z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, nr 7-8, poz. 41. 
1435 Zob. Wystąpienia przed Sądem Najwyższym na posiedzeniu w dniu 16 VI 1994 r. poprzedzającym wydanie 

uchwały składu siedmiu sędziów (Sygn. I KZP 5/94) w sprawie tajemnicy zawodowej adwokatów, „Palestra” 

1994, nr 9-10, s. 66-85. 
1436 Zob. postanowienie SA w Białymstoku z dnia 19 września 2008 r., II AKz 286/08, OSAB 2008, nr 2-3, 

poz. 60. Zob. w tym zakresie również interesujące uwagi P. Kardasa: P. Kardas, Zasady ochrony tajemnicy 

adwokackiej w polskim systemie prawa. (Kilka uwag o praktyce sądów w zakresie zwalniania adwokatów z 

obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym), [w:] M. Mrowicki (red.) Ochrona 

tajemnicy adwokackiej…, jw., s. 13-42. 
1437 Zob. E. Samborski, Zarys metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, LexisNexis, Warszawa 2011, 

LEX. 
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tajemnicy muszą być interpretowane ściśle i nie mogą podlegać wykładni rozszerzającej. 

Odmienne, jedynie formalne stosowanie powołanego przepisu, prowadziłoby do tego, że 

nałożony w art. 6 ust. 1 u.p.o.a. obowiązek zachowania przez adwokata tajemnicy 

zawodowej miałby charakter pozorny, a wykonywanie przez adwokata jego ustawowych 

obowiązków byłoby mocno utrudnione, skoro ich właściwa realizacja zakłada 

występowanie po stronie klienta nie tylko zaufania co do ścisłego przestrzegania przez 

adwokata zasad etyki zawodowej, ale i przekonania, że zachowa on w tajemnicy wszystkie 

przekazane mu informacje, nierzadko mające charakter niezwykle poufny i istotny 

życiowo”1438.  

W podobny sposób wypowiedział się SA w Szczecinie w postanowieniu z dnia 29 

października 2013 r. (II AKz 330/13), w którym zauważył, iż każdorazowa decyzja o 

zastosowaniu zwolnienia z tajemnicy adwokackiej wymaga wnikliwej analizy z uwagi na 

nierozerwalne powiązanie tajemnicy adwokackiej z szeroko rozumianym interesem 

publicznym. Z tego powodu w ramach owej procedury zwolnienia należy mieć na uwadze, 

że dobro wymiaru sprawiedliwości, jako dobro publiczne, skonfrontowane zostaje z 

potrzebą zapewniania wiarygodności i gwarancji właściwego wykonywania zawodu 

adwokata. I chociaż przepis art. 180 § 2 k.p.k. wskazuje, że adwokat może zostać zwolniony 

z tajemnicy, to jednak możliwość przeprowadzenia dowodu w oparciu o informacje objęte 

tajemnicą musi być zawsze poprzedzona wnikliwą analizą tego, czy w określonym 

przypadku interesy wymiaru sprawiedliwości rzeczywiście uzasadniają naruszenie 

chronionego przez nią interesu publicznego i prywatnego1439.  

Nadmienić należy, że wyrokiem z dnia 22 listopada 2004 r. (SK 64/03) TK orzekł o 

zgodności art. 180 § 2 k.p.k. z art. 2, art. 17, art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 49 oraz art. 51 

ust. 2 Konstytucji RP. TK uzasadnił, iż wobec braku konstytucyjnego prawa tajemnicy 

zawodowej należy uznać, że w gestii ustawodawcy leży kształtowanie zakresu obowiązku 

zachowania tej tajemnicy i odpowiadającego mu prawa do odmowy zeznań (udzielenia 

odpowiedzi na pytanie), przy czym swoboda ustawodawcy jest ograniczona innymi 

wartościami konstytucyjnymi1440. TK wskazał na nie m.in. w wyroku z dnia 30 lipca 2014 

r. (K 23/11), wywodząc, że obowiązek ochrony tajemnicy adwokackiej wynika z potrzeby 

realizacji konstytucyjnych praw, takich jak: prawo do prywatności (art. 47 Konstytucji RP), 

 
1438 Postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 października 2015 r., II AKz 348/15, KZS 2015, nr 10, poz. 51. 
1439 Zob. postanowienie SA w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r., II AKz 330/13. 
1440 Zob. wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004, nr 10, poz. 107. 
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prawa ochrony informacji dotyczących jednostki (art. 51 Konstytucji RP), prawa do obrony 

(art. 42 ust. 2 Konstytucji RP) oraz prawa do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji RP)1441. 

Zasygnalizowane wyżej problematyczne relacje zachodzące pomiędzy przepisami 

ustawy Prawo o adwokaturze oraz normami Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) a k.p.k. – w zakresie w jakim zezwala on na 

zwolnienie adwokata z tajemnicy zawodowej innej niż obrończa – znajdują swoje 

odzwierciedlenie w doktrynie, w której ukuły się dwie przeciwstawne teorie dotyczące 

charakteru tajemnicy adwokackiej. Pierwsza odwołuje się do bezwzględnego (absolutnego) 

charakteru tajemnicy adwokackiej, w związku z czym nie przewiduje jakichkolwiek 

odstępstw od obowiązku jej dochowania przez adwokata. Druga uwzględnia możliwość 

wyjątkowego udzielenia przez sąd zwolnienia z zachowania tajemnicy adwokackiej, ale 

wyłącznie w ściśle określonych prawem przypadkach. Nie wchodząc w szczegółowe 

rozważania na ten temat, które to kwestie stały się przedmiotem licznych wypowiedzi w 

doktrynie i wydaje się, że nie ma potrzeby ich ponownego referowania1442, należy w tym 

miejscu wskazać na jednoznaczne i kategoryczne stanowisko samorządu adwokackiego, 

który konsekwentnie opowiada się za bezwzględnym i nieprzemijającym charakterem 

 
1441 Zob. wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80. 
1442 Przeglądu stanowisk w tym zakresie dokonał M. Kucharczyk. Zob. M. Kucharczyk, Charakter prawny 

tajemnicy adwokackiej w ujęciu historycznym, „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2007, z. 1, s. 

57-72. Z bogatego dorobku doktryny w tym zakresie por. J. Agacka-Indecka, Tajemnica zawodowa adwokata 

– znaczące rozstrzygnięcia sądów (część II), „Palestra” 2005, nr 9-10; K. Buchała, W sprawie sporu o tajemnicę 

adwokacką, „Palestra” 1969, nr 2; M. Cieślak, Glosa do uchwały SN z 29 XI 1962 r., VI KO 61/62, „Państwo 

i Prawo” 1963, nr 7; M. Cieślak, W sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, „Palestra” 1964, nr 3; M. 

Czerwiński, Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej adwokata a uzasadniony interes społeczny, 

„Palestra” 2013 nr 11-12; S. Czerwiński, Tajemnica zawodowa adwokatów i osób duchownych, „Palestra” 

1927, nr 2; M. Ettinger, Tajemnica zawodowa, prawo przeciwnika do dyskrecji, „Palestra” 1937, nr 7; A. 

Furmanek, Glosa do uchwały SN z 16 VI 1994 r., I KZP 5/94, „Przegląd Sądowy” 1997, nr 5; J. Giezek, O 

granicach tajemnicy adwokackiej oraz zgodzie „dysponenta” na jej ujawnienie, „Palestra” 2014, nr 9; J. 

Giezek, Tajemnica adwokacka - wartość względna…, jw., LEX; E. Hansen, Tajemnica zawodowa adwokata, 

„Palestra” 1962, nr 9; C. Jaworski, Wokół tajemnicy adwokackiej (Wystąpienia przed Sądem Najwyższym na 

posiedzeniu w dniu 16 czerwca 1994 r. poprzedzającym wydanie uchwały składu siedmiu sędziów (sygn. I KZP 

5/94) w sprawie tajemnicy zawodowej adwokatów), „Palestra” 1994, nr 9-10; A. Kaftal, O niektórych 

zagadnieniach przestrzegania tajemnicy zawodowej przez adwokata-podejrzanego w procesie karnym, 

„Palestra” 1963, nr 4; A. Kaftal, M. Cieślak, S. Garlicki, Trójgłos w sprawie tajemnicy zawodowej adwokata, 

„Palestra” 1964, nr 3; A. Kaftal, W sprawie zwolnienia adwokata od zachowania tajemnicy zawodowej, 

„Palestra” 1965, nr 3; S. Kalinowski, Stanowisko obrońcy w polskim procesie karnym, „Palestra” 1962, nr 8; 

Z. Krzemiński, Problem tajemnicy zawodowej adwokata w świetle przepisów prawnych, „Palestra” 1959, nr 

10; Z. Krzemiński, Tajemnica zawodowa adwokata, „Palestra” 1974, nr 6; K. Łojewski, W obronie instytucji 

odmowy zeznań, „Palestra” 1966, nr 5; K. Łojewski, Problematyka tajemnicy zawodowej adwokata, „Palestra” 

1967, nr 3; R. Łyczywek, Jeszcze o tajemnicy zawodowej adwokata, „Palestra” 1963, nr 11; R. Łyczywek, 

Tajemnica zawodowa obrońcy, „Państwo i Prawo” 1962, nr 1; M. Matusiak-Frącczak, Tajemnica adwokacka 

a obowiązki nałożone na adwokatów w związku z walką z finansowaniem terroryzmu, „Palestra” 2016, nr 10; 

J. Naumann, Tajemnica zawodowa w wyjaśnieniach obwinionego składanych w postępowaniu dyscyplinarnym 

– uwagi polemiczne, „Palestra” 2004, nr 3-4; M. Sfora, Tajemnica adwokacka w świetle wybranych przepisów 

ustawy o ochronie danych osobowych, „Palestra” 2004, nr 3-4; A. Włoch, Uwagi na temat tajemnicy 

zawodowej adwokata, „Palestra” 1956, nr 3.  
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tajemnicy adwokackiej, a także podkreśla prymat art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze oraz 

zasad etyki adwokackiej nad przepisami zezwalającymi na odstępstwa od obowiązku jej 

dochowania1443.  

W przedmiocie bezwzględnego charakteru tajemnicy adwokackiej wielokrotnie 

wypowiadały się organy adwokatury1444. Warto zwłaszcza zwrócić uwagę na stanowiska, 

które były przez nie zajmowane przed i po kontrowersyjnej dla środowiska adwokackiego 

uchwale SN z dnia 18 czerwca 1994 r. W pierwszej kolejności należy odwołać się do 

uchwały Prezydium NRA z dnia 27 października 1993 r. i uchwały NRA z dnia 12 grudnia 

1993 r., w których wyrażono pogląd, że obowiązek zachowania tajemnicy, określony w art. 

6 u.p.o.a., ma charakter bezwzględny. W sposób bezpośredni do uchwały o sygn. I KZP 5/94 

NRA odniosła się w uchwale z dnia 18 czerwca 1994 r.1445, w której podniesiono, że art. 6 

u.p.o.a. i § 19 ust. 1 KEA „są nadal normami obowiązującymi, wiążącymi wszystkich 

adwokatów”. Ponadto NRA zobowiązała w niej organy samorządu adwokackiego do 

udzielenia wszechstronnej pomocy adwokatom, którzy wykonując obowiązek wynikający z 

tych przepisów, znajdą się w kolizji z nałożonymi przez sąd lub prokuraturę obowiązkami 

wynikającymi z przepisów karnoprocesowych zezwalających na zwolnienie z tajemnicy 

adwokackiej. W następnych latach stanowisko adwokatury w tym przedmiocie było 

kilkukrotnie potwierdzane. W 1998 r. stanowisko w tym przedmiocie zajął KZA 

stwierdzając, iż „podstawowym obowiązkiem adwokata, który jest osobą zaufania 

publicznego w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji – jest zachowanie tajemnicy 

zawodowej. Wynikający z art. 6 Prawa o Adwokaturze nakaz zachowania przez adwokata 

tajemnicy zawodowej ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony przez sąd lub inną 

władzę. Krajowy Zjazd Adwokatury stwierdza, że adwokat jest związany obowiązkiem 

dochowania tajemnicy i od tego obowiązku nie może być zwolniony; dotyczy to wszelkich 

czynności związanych z udzielaniem pomocy prawnej. W związku z przypadkami prób 

zmuszania adwokatów do ujawnienia tajemnicy adwokackiej, Krajowy Zjazd Adwokatury 

 
1443 Zob. Z. Krzemiński, Prawo o adwokaturze. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1998, s. 28; 

J. Trela, Art. 6, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 39; R. Rynkun-Werner, Adwokat z 

urzędu…, jw., LEX. 
1444 Odstępstwem w tym zakresie była uchwała Prezydium NRA z dnia 10 października 1966 r. („Palestra” 

1966, nr 12, s. 137 i n.), w której uznano, że przepisy k.p.k. i k.p.c. w stosunku do ówczesnego art. 7 ustawy 

Prawo o adwokaturze („Adwokat jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w 

związku z udzielaniem porady prawnej lub pomocy prawnej”) są przepisami szczególnymi. Z przyjętego 

wówczas stanowiska adwokatura wycofała się w późniejszych latach, wskazując na jego nietrafność. Zob. 

Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 1993 r., „Palestra” 1994, nr 1-2, s. 

144-145; Z. Krzemiński, Glosa do uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 

1993 r., „Palestra” 1994, nr 1-2, s. 143. 
1445 Uchwała nr 1/VIII/94 NRA z dnia 18 czerwca 1994 r., „Palestra” 1994, nr 7-8, s. 209-210. 
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przypomina o obowiązku dochowania tajemnicy, która obejmuje wszystko, o czym adwokat 

dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej, a obowiązek ten ma charakter 

bezwzględny”1446. Z kolei w uchwale NRA nr 22/2014 z dnia 22 listopada 2014 r. można 

przeczytać, że „Naczelna Rada Adwokacka potwierdza niezmienność i aktualność 

stanowiska Adwokatury Polskiej o bezwzględnym charakterze tajemnicy adwokackiej. 

Tajemnica adwokacka stanowi fundament Adwokatury i jest jej niezbywalną powinnością 

w demokratycznym państwie prawnym”. W jednej z bardziej aktualnych wypowiedzi w tym 

przedmiocie, która miała miejsce 9 czerwca 2018 r., NRA wskazała, że „strzeżenie 

tajemnicy adwokackiej jest bezwzględnym i nieograniczonym w czasie obowiązkiem 

etycznym i prawnym każdego adwokata. Tajemnica adwokacka jest ustanowiona w interesie 

Klienta, który powierzając ją adwokatowi musi mieć pewność, że wszystkie przekazane 

przez niego informacje zostaną użyte tylko i wyłącznie w jego interesie. Jest ona gwarancją 

prawa Klienta do rzetelnego procesu, prawa do obrony oraz prawa do prywatności, które 

chronione są na gruncie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i norm prawa 

międzynarodowego. Prawa te nie mogą istnieć, jeśli zaufanie Klienta do adwokata jest 

naruszane możliwością zwolnienia z tajemnicy adwokackiej. Naczelna Rada Adwokacka 

zwraca się do organów Państwa o zapewnienie organom samorządu adwokackiego 

możliwości wzięcia udziału w przesłuchaniu adwokata w każdym postępowaniu”1447. 

 Potwierdzeniem kierunku interpretacji instytucji tajemnicy adwokackiej przez 

adwokaturę, jest jej regulacja zawarta w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej), która – co wymaga wyraźnego podkreślenia – nie 

tylko dopełnia przepis art. 6 ustawy Prawo o adwokaturze, ale stanowi zarazem właściwą 

adwokaturze, samodzielną i niezależną normę etyczną, której adwokaci są obowiązani 

przestrzegać1448. Znajduje ona oparcie w utrwalonym zwyczaju i tradycji etycznej 

adwokatury. Zbiór w § 19 stanowi, iż „adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy 

oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym 

dowiedział się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych” (§ 19 ust. 1 KEA). 

Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie (§ 19 ust. 7 

KEA). Tajemnica adwokacka obejmuje m.in. znajdujące się w aktach prowadzonych przez 

adwokata spraw materiały, w tym wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące 

 
1446 Uchwała Programowa III Krajowego Zjazdu Adwokatury odbywającego się w dniach 28-29 listopada 1998 

r. w Warszawie. 
1447 Uchwała nr 44/2018 NRA z dnia 9 czerwca 2018 r.; zob. również uchwałę nr 53/2018 NRA z dnia 24 

listopada 2018 r. w sprawie rekomendowanego postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej. 
1448 Por. Z. Krzemiński, Tajemnica zawodowa…, jw., s. 19-28. 
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sprawy uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują 

(§ 19 ust. 2-3 KEA). Zbiór określa krąg podmiotów zobowiązanych obok adwokata do 

zachowania poufności o osoby współpracujące z adwokatem, personel kancelarii oraz 

wszelkie osoby zatrudnione przez adwokata podczas wykonywania działalności zawodowej 

(§ 19 ust. 4 KEA). Przepis zobowiązuje również adwokata do szczególnej staranności w 

związku z wykorzystywaniem w codziennej pracy narzędzi i technologii informatycznych, 

po to, aby informacje przekazane przez klienta były właściwie chronione (§ 19 ust. 5-6 

KEA). Ponadto zabrania on adwokatowi zgłaszania dowodu z zeznań świadka, który jest 

adwokatem lub radcą prawnym, na okoliczność, która mogłaby doprowadzić do ujawnienia 

przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu (§ 19 ust. 8 

KEA). Istotne jest, że znamiona przewinienia dyscyplinarnego – i to w formie dokonania, a 

nie usiłowania – stanowi już samo zgłoszenie przez adwokata dowodu z zeznań świadka, 

będącego adwokatem lub radcą prawnym, w celu, o którym mowa jest w § 19 ust. 8 Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej)1449. 

W bezpośrednim związku z instytucją tajemnicy adwokackiej pozostaje – omówiony 

już wcześniej – § 51 KEA. Ponadto należy zwrócić uwagę na ochronę tajemnicy 

adwokackiej przewidzianą w innych przepisach korporacyjnych, przede wszystkim w § 7 

Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach1450, 

który określa zasady dostępu do informacji objętych tajemnicą zawodową adwokata, a także 

w ust. 16 § 1 wskazanego tu Regulaminu, który zobowiązuje do przestrzegania tajemnicy 

adwokackiej osoby współpracujące z adwokatem. 

Naruszenie tajemnicy adwokackiej, jako podstawowego obowiązku prawnego i 

etycznego adwokata, stanowi poważne przewinienie dyscyplinarne. Z tytułu naruszenia 

zasad poufności adwokaci, poza odpowiedzialnością zawodową, mogą podlegać także 

odpowiedzialności odszkodowawczej za wyrządzoną klientowi szkodę, jak również ponosić 

odpowiedzialność karną, mając na względzie przepis art. 266 § 1 k.k.1451. 

Zagadnienia tajemnicy adwokackiej były wielokrotnie przedmiotem oceny 

dokonywanej przez ETPC, który choć wielokrotnie wskazywał na jej istotne znaczenie w 

systemie ochrony praw człowieka, to nigdy nie potwierdził jej bezwzględnego charakteru w 

 
1449 Zob. postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r., SDI 44/14, LEX nr 1565786. 
1450 Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, tj. Obwieszczenie 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu 

Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach. 
1451 Zob. J. Warylewski, Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie), 

„Palestra” 2015, nr 5-6, s. 8-13. 
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świetle EKPCz. Ochronę tajemnicy adwokackiej wywodzi się na gruncie konwencyjnym z 

art. 8 EKPCz, który statuuje prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego1452 oraz 

częściowo z art. 6 EKPCz. W ocenie ETPC nieposzanowanie tajemnicy adwokackiej w 

sposób negatywny może wpływać na prawidłowe funkcjonowanie wymiaru 

sprawiedliwości, z uwagi na związek tej instytucji prawnej z podstawowym zadaniem, jakie 

stoi przed adwokatami w demokratycznym społeczeństwie, jakim jest obrona interesów 

klienta. U podstaw poufności relacji adwokata z klientem – jak przyjmuje się w 

orzecznictwie tego sądu – znajduje się relacja zaufania, która jest niezbędna dla wypełnienia 

wskazanej misji. Ochrona tajemnicy adwokackiej wiąże się przy tym z prawem każdego do 

rzetelnego procesu, włącznie z prawem oskarżonego do niedostarczania dowodów na własną 

niekorzyść1453. Ponadto, zdaniem ETPC, prawo oskarżonego do komunikacji z adwokatem 

w warunkach poufności należy do podstawowych wymogów rzetelnego procesu w 

społeczeństwie demokratycznym i wynika z art. 6 ust. 3 lit. c) EKPCz. W razie jego 

niedochowania pomoc adwokata traciłaby na swojej użyteczności1454. Jednocześnie ETPC 

uznaje, że choć tajemnica adwokacka ma ogromne znaczenie zarówno dla adwokata, dla 

jego klienta, jak i dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, i bezspornie 

jest to jedna z podstawowych zasad, na których opiera się sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości w demokratycznym społeczeństwie, to nie jest ona nienaruszalna1455. Nie 

podejmując się szczegółowego rozważania tej kwestii w niniejszej dysertacji, należy 

zasygnalizować podnoszone w literaturze wątpliwości co do poziomu ochrony tajemnicy 

adwokackiej, który wynika z dotychczasowej wykładni EKPCz dokonywanej w 

orzecznictwie konwencyjnym. Należy zgodzić się w tym zakresie z poglądem M. Pietrzaka, 

który wskazał, że „tajemnica zawodowa prawników pozwala na istnienie zaufania pomiędzy 

klientem a adwokatem, stwarzając optymalne warunki do swobodnego, nieskrępowanego 

przekazywania pomiędzy nimi informacji i uwag. To zaś sprawia, że adwokat – wyposażony 

w pełną i prawdziwą wiedzę od klienta, może w sposób najefektywniejszy udzielić pomocy 

 
1452 Art. 8 EKPCz stanowi: „1. Każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, 

swojego mieszkania i swojej korespondencji. 2. Niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w 

korzystanie z tego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez ustawę i koniecznych w 

demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub 

dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności 

lub ochronę praw i wolności innych osób”. 
1453 Zob. wyrok ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Michaud przeciwko Francji, skarga nr 12323/11. 

Zob. również wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom, skarga nr 

13710/88; wyrok ETPC z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie Smirnov przeciwko Rosji, skarga nr 71362/01. 
1454 Zob. wyrok ETPC z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie M. przeciwko Holandii, skarga nr 2156/10; wyrok 

ETPC z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 46221/99. 
1455 Zob. wyrok ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Michaud przeciwko Francji, skarga nr 12323/11. 
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w dochodzeniu ochrony jego praw i wolności na drodze sądowej lub przed innymi organami 

władzy publicznej. Oznacza to, że tajemnica zawodowa zwiększa efektywność pomocy 

prawnej, a w konsekwencji dostępu do sądu i realizacji sądowej, proceduralnej ochrony 

wszystkich praw i wolności. Należałoby oczekiwać rozwoju orzecznictwa ETPCz w 

kierunku włączenia efektywnej ochrony tajemnicy adwokackiej do przesłanek aspektu 

proceduralnego każdego z praw i wolności, nie tylko jako element prawa do ochrony 

komunikacji na podstawie art. 8 EKPC oraz prawa do sądu z art. 6 EKPC”1456.  

Drugą z podstawowych gwarancji prawnych nieskrępowanego wykonywania 

zawodu przez adwokatów jest regulowany prawnie i etycznie immunitet adwokacki – tzw. 

adwokacka wolność słowa. Zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze adwokat przy 

wykonywaniu zawodu korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez 

zadania adwokatury i przepisy prawa (art. 8 ust. 1 u.p.o.a.). Nadużycie wolności słowa, 

stanowiące ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie dokonane w 

stosunku do strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza, 

podlega ściganiu tylko w drodze dyscyplinarnej (art. 8 ust. 2 u.p.o.a.).  

Biorąc pod uwagę w/w przepisy ustawy Prawo o adwokaturze wskazuje się, że 

immunitet adwokacki cechują: 

1) częściowy charakter, co oznacza, że jest ograniczony przedmiotowo do wąskiego 

katalogu przestępstw (tj. przestępstwa zniesławienia i zniewagi); 

2) bezwzględność, co oznacza, że nie może być uchylony przez żadne organy; 

3) trwałość, co oznacza, że jest nieograniczony czasowo do okresu wykonywania 

zawodu adwokata1457. 

Uzasadnieniem dla instytucji immunitetu adwokackiego – jak wywodzą Z. 

Czeszejko-Sochacki i Z. Krzemiński – jest zagwarantowanie adwokatowi niezbędnej 

swobody i braku skrępowania w formułowaniu treści wystąpień ukierunkowanych na 

należytą obronę interesów klienta w granicach prawa i etyki adwokackiej1458. Wynika, z 

tego, że podstawowym zadaniem immunitetu adwokackiego jest zagwarantowanie 

adwokatowi korzystania w pełni z wolności wypowiedzi1459, w zakresie niezbędnym do 

ochrony interesów klienta. W doktrynie zwrócono jednak uwagę, że wykładania językowa 

art. 8 ust. 1 u.p.o.a. może prowadzić do odmiennego wniosku, a mianowicie, że omawiana 

 
1456 M. Pietrzak, Tajemnica adwokacka jako fundamentalny element systemu ochrony praw i wolności, 

„Palestra” 2019, nr 7-8, s. 93. 
1457 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX. 
1458 Zob. Z. Czeszejko, Z. Krzemiński, Adwokacka wolność słowa i pisma, „Palestra” 1968, nr 5, s. 4. 
1459 Zob. J. Trela, Art. 8, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 42. 
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tu instytucja ma charakter ograniczający wolność wypowiedzi adwokata w stosunku do 

powszechnie obowiązującej wszystkich ludzi wolności słowa1460. Zdaniem T. Gardockiej 

regulacja ustawowa immunitetu adwokackiego „ma przede wszystkim na celu podkreślenie 

wymagań wobec osób wykonujących zawód adwokacki, aby korzystali z wolności słowa w 

sposób nie tylko dozwolony prawem, ale także zgodny z zadaniami adwokatury, starając się 

zarazem nie korzystać z niej bez istotnej potrzeby nawet wtedy, gdy nie jest to wprawdzie 

karalne, ale może naruszać interes innych osób”1461. Z kolei według Z. Warmana immunitet 

adwokacki chroni przed bezprawnym nadużywaniem wolności wypowiedzi przez adwokata, 

które zagrożone jest reakcją organów dyscyplinarnych adwokatury1462.  

Przyjmuje się, choć jest to kwestia sporna w doktrynie1463, że immunitet adwokacki 

ma charakter materialny, co oznacza, że czyn popełniony przez adwokata w związku z 

wykonywaniem zawodu, stanowiący nadużycie wolności słowa, nie stanowi przestępstwa, 

lecz delikt dyscyplinarny, podlegający ściganiu na drodze postępowania dyscyplinarnego, o 

którym orzekać może wyłącznie sąd dyscyplinarny1464. Warto nadmienić, iż jak wskazał 

WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (IV SAB/Wr 56/18), wskazana tu 

prerogatywa sądu dyscyplinarnego świadczy o publicznym charakterze wykonywanych 

przez niego zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości1465. 

W w/w znaczeniu immunitet adwokacki stanowi rodzaj przywileju, który chroni 

adwokata przed odpowiedzialnością karną. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż immunitet 

adwokacki, choć chroni przed odpowiedzialnością karną, to nie oznacza ani prawa do 

całkowitej nieodpowiedzialności adwokata za słowo, ani przyzwolenia na wypowiedzi 

pozostające w sprzeczności z prawem lub z zasadami etyki adwokackiej. Z faktu ponoszenia 

przez adwokata odpowiedzialności dyscyplinarnej za jego naruszenie wynika bowiem m.in. 

możliwość orzeczenia przez sąd dyscyplinarny kary w postaci pozbawienia adwokata prawa 

wykonywania zawodu (wydalenia z adwokatury)1466.  

 
1460 Zob. A. Demenko, Granice wolności wypowiedzi adwokata, [w:] Granice wypowiedzi przedstawicieli 

zawodów prawniczych, red. A. Biłgorajski, Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 127; M. Grudecki, Wolność 

słowa i pisma adwokata oraz immunitet adwokacki w Polsce, [w:] Kontynent europejski wobec wyzwań 

współczesności. T. 1, red. R. Kordonski, A. Kordonska, Ł. Muszyński, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. 

Iwana Franki, Lwów – Olsztyn 2017, s. 235. 
1461 T. Gardocka, Immunitet adwokacki w prawie o adwokaturze z 1982 roku, „Palestra” 1984, nr 3-4, s. 11. 
1462 Zob. Z. Warman, O pełny immunitet adwokatury, „Palestra” 1957, nr 2, s. 25.  
1463 Zob. M. Gawryluk, Prawo o adwokaturze…, jw., LEX. 
1464 Zob. Z. Czeszejko, Z. Krzemiński, Adwokacka wolność…, jw., s. 14; por. Z. Krzemiński, Etyka 

adwokacka…, jw., s. 73; A. Kaftal, O niektórych zagadnieniach immunitetu adwokackiego, „Palestra” 1962, 

nr 11. 
1465 Zob. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 r., IV SAB/Wr 56/18, LEX nr 2493664. 
1466 Zob. W. Grodzicki, Immunitet adwokacki. Glosa do wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV CSK 2/06, 

„Gdańskie Studia Prawnicze-Przegląd Orzecznictwa” 2008, nr 4, s. 69-82. 
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Do kwestii immunitetu adwokackiego odnosił się również TK, który – w 

powoływanym już wcześniej wyroku z dnia 14 grudnia 2005 r. (SK 22/05) – wskazał, że 

„zezwolenie adwokatom na ostre i bezpośrednie, czasem prowokacyjne wypowiedzi, służy 

ochronie interesów stron postępowania, zarówno cywilnego, jak i karnego, a także - 

prowokując czasem spontaniczne reakcje - przyczynia się do odkrywania prawdy w 

procesie. Immunitet nie jest jednak traktowany przez ustawodawcę jako aprobata nadużyć 

wolności słowa, o czym świadczy związana z nimi odpowiedzialność dyscyplinarna i 

cywilnoprawna. Jest to przyzwolenie na większą swobodę wypowiedzi adwokata, bez 

obawy ponoszenia przez niego sankcji karnej, której dochodzenie przez stronę przeciwną 

mogłoby paraliżować tok postępowania”1467. TK dostrzegł nadto szersze znaczenie 

immunitetu adwokackiego w kształtowaniu postępowania sądowego w ogóle, podkreślając 

jego gwarancyjną funkcję dla realizacji skutecznego prawa do obrony. W opinii tego sądu 

„gwarancja niekaralności adwokata w razie ewentualnego nadużycia w korzystaniu z 

wolności słowa - pozwala mu na użycie w obronie klienta argumentów, które w innej 

sytuacji mogłyby narazić go na odpowiedzialność. Chodzi tu zarówno o posłużenie się 

tezami co do faktów, których prawdziwość nie została należycie zweryfikowana (np. tezy 

dotyczące udziału w przestępstwie innych osób), o krytyczne wypowiedzi na temat działania 

sądu i prokuratury, jak i o wykorzystanie zwrotów czy sformułowań, których ostrość może 

być źródłem negatywnych odczuć adresatów, ale jednocześnie budzi emocje, wzrost 

zainteresowania, przyciąga uwagę na określone okoliczności sprawy. Immunitet adwokacki 

nie oznacza, rzecz jasna, przyzwolenia na wypowiedzi zmierzające celowo do 

wprowadzenia w błąd lub obrazy sądu i stron. Powinien być raczej rozumiany jako 

gwarancja pewnej swobody wypowiedzi w szczególnych warunkach sali sądowej, w 

atmosferze napięcia, ścierania się argumentów, walki słownej. Spór sądowy pociąga za sobą 

w sposób nieunikniony emocje, stres, przyspiesza tempo wymiany zapatrywań, co z kolei 

ogranicza możliwość w pełni racjonalnej ich kontroli. Nawet na tym tle sytuacja adwokata 

niewątpliwie rysuje się w sposób szczególny. Adwokat bowiem, ze względu na wiążące go 

zasady etyczne, poddany jest silnym stresom. Podstawową zasadą jego etyki, w każdej z ról 

adwokata, jest podejmowanie czynności jedynie w interesie klienta. Jednocześnie jednak 

ciążą na nim obowiązki wobec sądu, w szczególności - pomoc w dążeniu do wykrycia 

rzeczywistego przebiegu wydarzeń, realizacja zasad praworządności i słuszności. 

Motywacja działań adwokata często jest wewnętrznie sprzeczna. Stąd potrzeba zwiększonej 

 
1467 Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTK-A 2005, nr 11, poz. 135. 
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tolerancji na nadużycie słowa, co stanowi uzasadnienie przyznania adwokatom 

immunitetu”1468. Na gruncie postępowań innych niż karne, zdaniem TK, celem immunitetu 

adwokackiego jest realizacja „jednej z wartości wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji”1469. 

Oznacza to poważne znaczenie immunitetu dla postępowania sądowego w ogóle. 

Zwiększona tolerancja ustawodawcy dla wypowiedzi stron w toku postępowania sądowego 

służy bowiem realizacji zasadniczego celu tegoż postępowania, jakim jest - według art. 45 

ust. 1 Konstytucji - sprawiedliwe rozstrzygnięcie sprawy. Mając to na względzie TK uznał, 

iż „immunitet adwokacki należy traktować jako jeden z instrumentów realizacji porządku 

publicznego”1470. 

W obrazowy sposób do istoty immunitetu adwokackiego odniósł się M. Cieślak, 

który wskazał, iż „pełnienie przez adwokata jego zwykłych funkcji byłoby niemożliwe, 

gdyby prawo nie przewidywało szczególnych gwarancji chroniących go przed 

odpowiedzialnością za jego normalne posunięcia w ramach »gry procesowej« oraz 

zapewniających mu ocenę opartą na znajomości reguł i klimatu tej »gry« na wypadek 

zarzutu przekroczenia jej granic. Porównując rzecz z grą sportową, chodzi nie tylko o to, 

aby np. bokser nie odpowiadał za prawidłowe ciosy zadane przeciwnikowi, lecz również o 

to, aby w razie podniesienia przeciwko niemu zarzutu zadania ciosu nieprzepisowego był on 

osądzony przez ludzi dobrze znających reguły i atmosferę walki bokserskiej i prawidłowo 

umiejących ocenić zasięg wymagań, jakie w tych warunkach stawiać można 

pięściarzowi”1471. 

Z instytucją immunitetu adwokackiego związanych jest kilka zasad etycznych, z 

normą § 17 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki 

Adwokackiej) na czele. Stanowi ona, iż „adwokat, mając zagwarantowaną przy 

wykonywaniu czynności zawodowych wolność słowa, powinien zachować umiar, 

współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec sądu i organów 

państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie uchybić 

zasadzie godności zawodu”.  

Orzecznictwo adwokackich sądów dyscyplinarnych uznaje, że ustne i pisemne 

wypowiedzi adwokata, jeżeli obracają się w ramach zadań adwokata i rzeczywistej potrzeby, 

stanowią strefę adwokackiej wolności słowa1472, zaś, o wskazanej tu rzeczywistej 

 
1468 Tamże. 
1469 Tamże. 
1470 Tamże. 
1471 M. Cieślak, Zagadnienie immunitetu adwokackiego, „Palestra” 1963, nr 7-8, s. 7. 
1472 Orzeczenie WSD z dnia 10 listopada 1986 r., WSD 28/86. 
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(rzeczowej) potrzebie rozstrzygają konkretne okoliczności sprawy uzasadniające treść 

wywodów adwokata1473. Wskazuje się zarazem, że „to samo słowo użyte przez adwokata w 

jednym wypadku może stanowić karalne dyscyplinarnie nadużycie wolności słowa, w 

innym zaś wypadku użycie tego słowa może stanowić nie tylko prawo, ale nawet obowiązek 

adwokata pragnącego sumiennie wywiązać się ze swych zadań zawodowych”1474. 

Warto nadmienić, że do kwestii immunitetu adwokackiego odwoływał się w swym 

orzecznictwie ETPC. Wskazał on, że ingerencja w wolność wyrażania opinii przez adwokata 

w trakcie procesu może budzić wątpliwości co do zgodności z art. 6 EKPCz z punktu 

widzenia prawa oskarżonego do rzetelnego procesu1475. Za swobodną a nawet ostrą wymianą 

argumentów pomiędzy stronami procesu sądowego, w opinii ETPC, przemawiają ponadto 

zasady równości broni i sprawiedliwego procesu, choć, jak podkreślił Trybunał, wolność 

wypowiedzi adwokatów nie ma charakteru absolutnego1476. 

Powracając do rozważań dotyczących kwestii niezależności wykonywania zawodu 

adwokata, należy wskazać, iż adwokat powinien dbać również o zachowanie niezależności 

wobec klienta. W tym kontekście – jak podnosi się w literaturze – szczególnego znaczenia 

nabiera przyjęcie przez adwokata właściwego modelu relacji z klientem. Jak wywodzi R. 

Sarkowicz, który czyni swe refleksje na gruncie amerykańskiej etyki adwokackiej, w tym 

zakresie decydujące znaczenie należy przypisać dwóm kryteriom, które odnoszą się do 

odpowiedzi na pytania: 1) kto w relacji adwokata z klientem dokonuje ostatecznego wyboru 

strategii działania? oraz 2) do kogo należy podejmowanie decyzji o charakterze etycznym, 

dotyczącym ustalenia rodzaju i hierarchii wartości? W zależności od udzielonych na nie 

odpowiedzi można wyróżnić – jak wskazuje Sarkowicz – cztery modele postaw 

adwokata1477:  

1) „adwokata jako ojca chrzestnego” – w którym adwokat przyjmuje na siebie ciężar 

decydowania w obydwu obszarach, przy czym jego paternalistyczną postawę 

charakteryzuje wręcz lekceważenie rzeczywistego interesu klienta, wynikające z 

założenia, że to on jako profesjonalista najlepiej potrafi go określić, przez co jego 

postawę cechuje obojętność moralna; 

 
1473 Orzeczenie WKD z dnia 25 czerwca 1977 r., WKD 14/77. WSD w orzeczeniu z dnia 30 września 2017 r. 

(WSD 149/16) wskazał, że „niezachowanie umiaru w piśmie procesowym samo w sobie nosi znamiona 

zachowania negatywnego i nieetycznego, a takie zachowanie wymaga reakcji organu adwokatury”.  
1474 Orzeczenie WKD z dnia 28 lutego 1959 r., WKD 95/58. Zob. również: postanowienie WSD z dnia 28 

marca 2015 r., WSD 140/14. 
1475 Zob. wyrok ETPC z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Steur przeciwko Holandii, skarga nr 39657/98. 
1476 Zob. wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie Nikula przeciwko Finlandii, skarga nr 31611/96. 
1477 Zob. R. Sarkowicz, Amerykańska etyka…, jw., s. 57-72. 
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2) „adwokata-najemnika” – w którym to klient wyznacza kierunki działania w obydwu 

obszarach, wobec czego adwokat pozostaje wolny od podejmowania ostatecznych 

decyzji co do strategii procesowej oraz dokonywania wyborów moralnych, zaś jego 

odpowiedzialność sprowadza się do użycia najlepszych środków służących 

osiągnięciu wyznaczonych celów w granicach obowiązującego prawa oraz etyki 

zawodowej; 

3) „adwokata-guru” – w którym rola adwokata polega na narzuceniu, z racji 

posiadanego autorytetu i wiedzy fachowej, klientowi własnego systemu aksjologii 

moralnej, który odgrywa zasadniczą rolę w podejmowaniu decyzji co do strategii 

działania oraz najskuteczniejszego sposobu osiągnięcia celów;  

4) „adwokata-przyjaciela” – w którym zakłada się powstanie pomiędzy adwokatem a 

klientem szczególnej więzi, charakterystycznej dla stosunków przyjaźni, rozumianej 

jako reprezentowanie klienta przez osobę, do której ma zaufanie, pozwalającej na 

wspólne wypracowywanie strategii działania oraz moralnych jego aspektów, w 

sposób dający satysfakcję obydwu stronom tego stosunku1478.  

W świetle norm zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksie Etyki Adwokackiej) – należy stanąć na stanowisku, że niezależnie od znaczenia, 

jakie klient przypisuje swoim sugestiom, prezentowanej przez niego postawy moralnej, a 

także wyrażanych przez niego oczekiwań, adwokat jest obowiązany działać wedle własnej 

wiedzy i uznania, a wskazówki udzielane adwokatowi przez klienta co do sposobu 

prowadzenia sprawy lub co do konkretnych czynności procesowych nie mogą go 

bezwzględnie wiązać. W pełni należy podzielić pogląd wyrażony w tym zakresie przez SN 

w postanowieniu z dnia 23 sierpnia 2006 r. (SDI 12/06), w którym sąd ten wskazał, iż „każdy 

adwokat powinien umieć zachować stosowny dystans do życzeń swojego mocodawcy, 

niezależnie od tego, w jakiej roli procesowej (obrońca oskarżonego, pełnomocnik 

pokrzywdzonego, pełnomocnik którejkolwiek ze stron procesowych w postępowaniu 

cywilnym) występuje w postępowaniu. […] Jest bowiem oczywiste, że z jednej strony z całą 

starannością i gorliwością należy nieść pomoc prawną […], ale z drugiej strony owa 

gorliwość nie powinna przeradzać się w firmowanie swoim imieniem każdego wręcz 

sformułowania, czy poglądu, którego zgłoszenia oczekuje mocodawca. Jednym słowem, 

trudno akceptować postawę, która w skrócie określana jest jako „utożsamianie się z każdym 

życzeniem klienta”1479.  

 
1478 Tamże. 
1479 Postanowienie SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., SDI 12/06, LEX nr 471777. 
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W orzecznictwie podkreśla się, iż działając w interesie klienta adwokat powinien 

pamiętać, że związanie tym interesem nie ma charakteru absolutnego. Wynika z tego, iż 

obowiązek lojalności wobec klienta nie jest nieograniczony oraz, że należy rozpatrywać go 

w kontekście innych zasad etyki adwokackiej oraz przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na okoliczność, iż 

zgodnie ze Zbiorem Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksem Etyki 

Adwokackiej), naruszeniem godności zawodu adwokackiego jest takie postępowanie 

adwokata, które mogłoby go poniżyć w opinii publicznej lub poderwać zaufanie do zawodu. 

Wynika z niego m.in. – co potwierdza orzecznictwo – że adwokat nie powinien dopuścić do 

sytuacji, która mogłaby świadczyć o zaistnieniu stosunku podległości klientowi, 

podporządkowania jego decyzjom lub sprawiać wrażenie zbytniej poufałości. Adwokat, 

choć w pewnym stopniu jest związany stanowiskiem procesowym klienta, to nie znaczy, że 

ma „ulegać woli klienta”1480, działać „pod dyktando” klienta oraz podporządkowywać się 

jego woli we wszystkim1481.  

Z faktu, iż adwokat jest obowiązany wykonywać swój zawód zgodnie z przepisami 

prawa, zasad etyki i godności zawodu (§ 1 KEA), wynika iż ma „nie tylko ma prawo, ale i 

obowiązek podjęcia decyzji racjonalnej i odmówienia podjęcia czynności, która w jego 

ocenie nie ma podstaw prawnych, a wszystkie czynności zawodowe wykonywane przez 

adwokata muszą mieścić się w obowiązujących przepisach prawnych”1482. Adwokat musi 

mieć na względzie, że zgodnie z § 10 KEA, nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad 

etyki adwokackiej i godności zawodu powoływaniem się na poczynione przez klienta 

sugestie. Prowadzi to do wniosku, że adwokat odpowiada osobiście za swoje czynności 

zawodowe, niezależnie od tego czy ich podjęcie było związane z udzielonymi przez klienta 

informacjami1483. Adwokat, zgodnie z zasadami etyki adwokackiej nie ponosi wprawdzie 

odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów podanych mu przez klienta, powinien 

jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych lub mało 

prawdopodobnych (§ 15 KEA). Z orzecznictwa wynika, iż adwokat nie odpowiada za 

drastyczność tez dowodowych, o ile były one bardzo prawdopodobne1484. Nie można 

również obciążać adwokata obowiązkiem weryfikowania prawdziwości oświadczeń klienta 

 
1480 Zob. orzeczenie WKD z dnia 9 stycznia 1964 r., WKD 157/64 
1481 Zob. postanowienie WSD z dnia 10 stycznia 2009 r., WSD 64/08.  
1482 Orzeczenie WSD z dnia 25 stycznia 2021 r., WSD 140/19. 
1483 Zob. orzeczenie WSD z dnia 29 marca 2003 r., WSD 6/03. 
1484 Zob. orzeczenie WSD z dnia 12 czerwca 2010 r., WSD 118/09. Por. orzeczenie WSD z dnia 6 października 

2018 r., WSD 101/18. 
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chyba, że budzą one oczywistą wątpliwość1485. Potwierdza to orzeczenie z dnia 13 marca 

2010 r. (WSD 69/09), w którym WSD stwierdził, iż „adwokat ma prawo przyjmować w 

dobrej wierze dokumenty i opis stanu faktycznego przez klienta, aż do momentu, w którym 

będzie wyjątkowo oczywiste, że dokumenty i twierdzenia są nieprawdziwe”1486. 

W kontekście relacji adwokata z klienta należy również przywołać § 18 ust. 1 KEA, 

który wskazuje, iż adwokat powinien unikać publicznego demonstrowania swego osobistego 

stosunku do klienta, osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w 

postępowaniu, oraz § 52 KEA, zgodnie z którym adwokat nie powinien dopuszczać do 

sytuacji, która uzależniałaby go od klienta, a w szczególności – jak wskazuje ten przepis – 

nie wolno zaciągać adwokatowi pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi. Orzecznictwo 

dyscyplinarne w negatywny sposób zapatruje się również na sytuację odwrotną, czyli 

udzielanie przez adwokata pożyczek klientowi. Za niedopuszczalne uznaje się zwłaszcza 

prowadzenie przez adwokata regularnej działalności o charakterze kredytowym. Jak orzekł 

WSD w orzeczeniu z dnia 27 lutego 2016 r. (WSD 7/16): „prowadzenie przez adwokata 

działalności polegającej na udzielaniu pożyczek gotówkowych jest niedopuszczalne, 

bowiem nie ma nic wspólnego z godnością zawodu adwokata, prowadzi do licznych 

konfliktów i zatargów z kontrahentami, które widoczne są także w niniejszej sprawie i godzą 

w zasady etyki i godności zawodu adwokata, a tym samym szkodzą całemu adwokackiemu 

środowisku”1487.  

W świetle przywołanych postanowień Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) adwokat co do zasady powinien podejmować 

niezbędne czynności procesowe wedle własnego uznania, bez konieczności uzyskiwania za 

każdym razem aprobaty klienta. W zakresie współdziałania adwokata z klientem w toku 

sprawy Zbiór w § 49 nakłada na adwokata dość ogólny obowiązek czuwania nad biegiem 

sprawy i informowania klienta o jej postępach i wyniku. Ogólny charakter wskazanego tu 

obowiązku spowodował konieczność jego doprecyzowania przez orzecznictwo. Wynika z 

niego, iż udzielana klientowi informacja powinna być wszechstronna i szczegółowa, a 

swoim zakresem obejmować zarówno relację o biegu sprawy, jak i przysługujących 

środkach procesowych, podejmowanych czynnościach i ich znaczeniu1488. Informowanie 

klienta o biegu sprawy powinno mieć charakter ciągły1489, przez co obejmuje ono m.in. 

 
1485 Zob. orzeczenie WSD z dnia 1 września 2012 r., WSD 65/11. 
1486 Orzeczenie WSD z dnia 13 marca 2010 r., WSD 69/09. 
1487 Orzeczenie WSD z dnia 27 lutego 2016 r., WSD 7/16. 
1488 Zob. orzeczenie WSD z dnia 4 lipca 2009 r., WSD 26/09. 
1489 Zob. orzeczenie WSD z dnia 23 stycznia 2013 r., WSD 97/12. 
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przekazywania informacji o terminach rozpraw sądowych1490, powinnościach ciążących na 

kliencie w związku ze sprawą, w tym obowiązku wniesienia stosownych opłat1491, a także 

zapewnienia zastępstwa klienta na rozprawie na rozprawie1492 czy takiej organizacji pracy 

kancelarii adwokata, aby czasowa nieobecność poza jej siedzibą nie spowodowała 

niemożliwości doręczenia korespondencji i wezwań skutkującego ujemnymi 

konsekwencjami dla klienta1493.  

Wyjątek od ogólnej zasady niezależności adwokata wobec klienta stanowi 

obowiązek uzyskania zgody klienta na odstąpienie przez adwokata od wniesienia środka 

odwoławczego (§ 56 KEA)1494. Dotyczy to – jak podniesiono w orzecznictwie – również 

sytuacji, gdy z wnoszonym środkiem odwoławczym wiąże się wysokie 

prawdopodobieństwo jego nieskuteczności1495. Oznacza to, że adwokat nie może 

samodzielnie zdecydować o rezygnacji ze złożenia odwołania od orzeczenia, nawet jeśli 

przewiduje, że dalsze postępowanie nie przyniesie klientowi oczekiwanego rozstrzygnięcia, 

„tym bardziej, że od wyczerpania trybu odwoławczego może być uzależnione skorzystanie 

z innych akcji”1496. Zwolnienie adwokata od obowiązku wywiedzenia środka 

odwoławczego, jak wskazano w orzecznictwie, powinno nastąpić na piśmie i to pomimo 

okoliczności, iż Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki 

Adwokackiej) wymaga, aby zgodę w tej formie adwokat pozyskał „w miarę możności”1497. 

Dodać należy, iż zgodnie z § 57 Zbioru, jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka 

odwoławczego w prowadzonej przez niego sprawie z wyboru lub z urzędu jest prawnie lub 

faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowiskiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej 

zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo.  

 
1490 Zob. orzeczenie WSD z dnia 25 października 2003 r., WSD 29/03. 
1491 Zob. orzeczenie WSD z dnia 21 maja 2011 r., WSD 137/10. 
1492 Zob. orzeczenie WSD z dnia 4 października 2003 r., WSD 33/03. 
1493 Zob. postanowienie WKD z dnia 16 marca 1963 r., WKD 48/63. 
1494 Zob. orzeczenie WSD z dnia 15 lutego 2014 r., WSD 89/13. 
1495 Jak wskazał WSD w orzeczeniu z dnia 17 września 2016 r. (WSD 58/16): „nie ma znaczenia okoliczność, 

czy zażalenie byłoby uwzględnione czy też nie, bo o tym decyduje sąd, a skoro adwokat został wyznaczony 

pełnomocnikiem z urzędu, to miał obowiązek podejmować wszystkie czynności na korzyść klienta zwłaszcza, 

że klient stanowczo domagał się wniesienia środka odwoławczego”. Zob. również orzeczenie WSD z dnia 12 

maja 2018 r., WSD 13/18. 
1496 Orzeczenie WSD z dnia 12 maja 2018 r., WSD 13/18. 
1497 WSD w orzeczeniu z dnia 20 czerwca 2015 r. (WSD 122/14) wskazał: „aczkolwiek przepis § 56 jest 

sformułowany mało kategorycznie („w miarę możliwości pisemną”), to uzyskanie takiego pisemnego 

oświadczenia od klienta ma doniosłe znaczenie i istocie jest obligatoryjne. (...). Brak takiego oświadczenia na 

piśmie dopuszczalny jest tylko wtedy, gdy „możliwość" nie zachodzi, ale i wtedy adwokat tę okoliczność musi 

udokumentować w swoich aktach (vide zd. 2 § 56)”. Zob. również orzeczenie WSD z dnia 18 stycznia 2014 

r., WSD 77/13. 
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Z zasadą niezależności adwokata, a zarazem ochrony interesu klienta, związany jest 

ściśle wyrażony w § 22 KEA obowiązek unikania konfliktu interesów. Zdefiniowanie 

pojęcia „konflikt interesów” nie jest zadaniem łatwym. J. Naumann wskazuje, że na gruncie 

etyki adwokackiej odnosi się ono przede wszystkim do dwóch sytuacji. Po pierwsze, do 

sytuacji gdy adwokat, sprzecznie z obowiązkiem działania wyłącznie w interesie i na rzecz 

klienta, wykorzystuje relację wynikającą z udzielonego mu umocowania na rzecz interesów 

osobistych, zwłaszcza majątkowych1498. Po drugie, do sytuacji gdy adwokat mając 

umocowanie udzielone przez więcej niż jednego klienta, nie może wykonywać swoich 

obowiązków w sposób w pełni lojalny wobec wszystkich z uwagi na zobowiązania 

względem obecnego lub byłego klienta, względnie osoby trzeciej1499. Obowiązkiem 

adwokata jest zatem czuwanie nad tym, by przyjmując pełnomocnictwo nie doprowadzić do 

zaistnienia konfliktu interesów, jak również, aby konflikt interesów nie zaistniał na żadnym 

późniejszym etapie postępowania.  

Przeciwdziałaniu możliwości zaistnienia konfliktu interesów służy § 22 Zbioru 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), który 

wskazuje, iż adwokat jest obowiązany odmówić prowadzenia sprawy oraz udzielenia 

pomocy prawnej w sytuacji, gdy:  

1) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w 

sprawie z nią związanej1500;  

2) brał udział w tej sprawie, wykonując funkcję publiczną; 

3) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest jego klientem, choćby w innej 

sprawie; 

4) zawodowy pełnomocnik będący dla niego osobą najbliższą prowadzi sprawę lub 

udzielił już pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z 

nią związanej.  

Powyższy katalog – jak wskazano w orzecznictwie – ma charakter zamknięty1501.  

 
1498 Jak stwierdził WSD w orzeczeniu z dnia 14 maja 2005 r. (WSD 71/04): „adwokat musi być lojalny i 

dotrzymywać słowa. Nie może dopuszczać do sytuacji kolizyjnych swoich prywatnych interesów z interesami 

klienta i przekładać swój interes ponad interes osoby, która mu zawierzyła. Podstawową nadto zasadą jest 

»pacta sunt servanda« - słowa, umowy należy dotrzymywać”. 
1499 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1500 W ocenie WSD wyrażonej w orzeczeniu z dnia 17 lutego 2018 r. (WSD 75/17) „w zasadzie należy unikać 

każdej sytuacji prowadzącej do podejmowania się prowadzenia sprawy przeciwko byłemu klientowi. W 

każdym bowiem przypadku sytuacja taka budzi wątpliwości z punktu widzenia etycznego, a co najmniej 

pozostawiać będzie niesmak. Nawet jeżeli w sytuacji takiej nie zachodziłaby żadna z okoliczności opisanych 

w § 22 KEA, to należałoby sytuacji takich absolutnie unikać”. 
1501 Zob. Orzeczenie WSD z dnia 17 września 2011 r., WSD 35/11. 
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Podkreśla się, że norma § 22 KEA jest jedną z najważniejszych zasad, które 

wpływają na możliwość zaistnienia wzajemnego zaufania pomiędzy adwokatem a 

klientem1502. Została ona ustanowiona w celu jego ochrony, gdyż popadnięcie w konflikt 

interesów powoduje, że adwokat traci zaufanie klienta, ale również – jak podaje J. Naumann 

– wszystkich innych uczestników postępowania1503. Popadnięcie przez adwokata w konflikt 

interesów rujnuje zaufanie tak w wymiarze indywidualnym (adwokat-klient)1504, jak i w 

szeroko rozumianym odbiorze społecznym adwokatury (adwokatura-społeczeństwo)1505. Z 

tych względów naruszenie wskazanej tu normy zalicza się do najpoważniejszych uchybień 

dyscyplinarnych. Ponadto konsekwencją jej naruszenia może być naruszenie innych 

powinności etycznych, do których można w szczególności zaliczyć: 

1) obowiązek dochowania tajemnicy adwokackiej i dyskrecji;  

2) obowiązek przedstawienia klientowi wszystkich informacji, które są istotne z punktu 

widzenia prowadzenia sprawy w interesie klienta; 

3) obowiązek nieprzedkładania interesu własnego lub osób trzecich ponad interes 

klienta1506.  

Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) 

przewiduje również bezwzględny zakaz reprezentowania klientów, których interesy są 

sprzeczne, i to nawet w sytuacji, gdyby ci klienci się na to godzili (§ 46 KEA). Wskazany tu 

przepis pozostaje w bezpośrednim związku z § 6 i § 8 Zbioru1507. Zgodnie z jego treścią na 

adwokacie spoczywa ciężar ustalenia przed przyjęciem sprawy czy interes klienta, który 

zgłasza się o pomoc nie pozostaje w sprzeczności z interesem innego reprezentowanego 

przez niego klienta, a także czuwania nad zgodnością interesów reprezentowanych przez 

siebie w sprawie klientów w toku postępowania. W razie ujawnienia się takiej sprzeczności 

Zbiór nakazuje adwokatowi wypowiedzenie pełnomocnictwa wszystkim klientom, których 

interesy są sprzeczne. Zdaniem J. Naumanna do sprzeczności interesów pomiędzy klientami 

dochodzi, gdy podczas reprezentowania któregokolwiek z nich adwokat:  

1) doprowadziłby do choćby minimalnego uszczerbku w interesie lub sytuacji 

procesowej jednego z klientów1508;  

 
1502 Zob. Orzeczenie WSD z dnia 29 września 2010 r., WSD 83/2010. 
1503 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1504 Orzeczenie SD IA w Warszawie z dnia 26 października 2013 r., SD 44/13. 
1505 Zob. orzeczenie WSD z dnia 17 lutego 2018 r., WSD 75/17; orzeczenie WSD z dnia 27 października 2012 

r., WSD 82/12. 
1506 Zob. orzeczenie WSD z dnia 24 marca 2018 r., WSD 146/17. 
1507 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1508 Przykładowo, zgodnie z orzeczeniem SN z dnia 26 października 1971 r., V KRN 375/71, OSNKW 1972, 

nr 2, poz. 36, „sprzeczność interesów oskarżonych zachodzi wtedy, gdy obrona jednego z oskarżonych w 
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2) musiałby rezygnować z określonych czynności w interesie klienta, ponieważ 

mogłyby one zagrozić interesom innego klienta;  

3) musiałby sugerować klientowi tego rodzaju działanie, którego by nie proponował, 

gdyby nie występujący konflikt interesów lub prawdopodobieństwo jego pojawienia 

się; 

4) uzyskiwał określony rezultat dla jednego z klientów, który byłby jednocześnie 

pomniejszeniem rezultatu uzyskiwanego dla innego klienta; 

5) wykorzystał informacje udzielone przez klienta w taki sposób, że sytuacja jednego z 

klientów poprawiłaby się, podczas gdy sytuacja innego klienta doznałaby 

uszczerbku; 

6) uzyskałby korzyść finansową lub osobistą, działając nie w pełni lojalnie wobec 

któregokolwiek z klientów w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej, a 

której to korzyści by nie uzyskał, reprezentując tylko jednego z klientów1509.  

Na gruncie karnoprocesowym, na którym problematyka konfliktu interesów ma 

szczególne znaczenie z punktu widzenia realizacji prawa oskarżonego do obrony, kolizji 

interesów dotyczy art. 85 ust. 1 k.p.k., zgodnie z którym obrońca może bronić kilku 

oskarżonych tylko jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności. Przepis ten stanowi 

gwarancję interesów oskarżonego w postępowaniu karnym i wiąże się jednoznacznie z 

zasadą, iż obrońca może działać tylko na korzyść oskarżonego. Określenie katalogu 

okoliczności wskazujących na istnienie sprzeczności interesów lub ustalenie jednoznacznej 

definicji tego pojęcia na gruncie karnoprocesowym nie jest przy tym zadaniem łatwym, 

wobec czego – jak podnosi S. Zabłocki – każda sytuacja mogąca prowadzić do zaistnienia 

kolizji interesów wymaga indywidualnej oceny przez adwokata, oskarżonego oraz sąd1510. 

Dokonując takiej oceny, jak wskazał SA w Warszawie w wyroku z dnia 30 maja 2017 r. (II 

AKa 57/17), należy mieć na względzie iż „procesowa kolizja interesów musi być realna, 

rzeczywista, a nie jedynie pozorna, czy potencjalna. Obrona jednego ze współoskarżonych, 

z uwagi na sprzeczność interesów, musi w sposób nieuchronny, narażać dobro drugiego 

oskarżonego, ma czynić obronę drugiego oskarżonego zadaniem wręcz niemożliwym”1511. 

 
sposób nieuchronny naraża dobro drugiego z nich, inaczej mówiąc, gdy wyjaśnienia jednego z oskarżonych 

czy też dowody przez niego powołane oraz ich ocena godzą w interes drugiego oskarżonego, w rezultacie 

czego rodzi się kolizja interesów prowadząca w takiej sytuacji do unicestwienia roli obrońcy w procesie 

karnym. Stanowi to niewątpliwie pogwałcenie uprawnień oskarżonego przewidzianych w art. 9 k.p.k.”. 
1509 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1510 Zob. S. Zabłocki, Zakaz obrony kilku oskarżonych przez jednego obrońcę w sytuacji kolizyjnej (część 1), 

„Palestra” 1993, nr 11, s. 5.  
1511 Wyrok SA w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r., II AKa 57/17, LEX nr 2338568. 
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Wydaje się jednak, iż niezależnie od wskazanych tu przesłanek sprzeczności interesów, 

mając na względzie wskazaną wyżej regulację § 46 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), adwokat nawet w przypadku stwierdzenia 

choćby potencjalnej możliwości wystąpienia kolizji interesów pomiędzy oskarżonymi, która 

mogłaby w jakikolwiek sposób potencjalnie krępować możliwość przeprowadzenia obrony, 

jest obowiązany wypowiedzieć obronę1512. Wskazać ponadto należy, iż z treści art. 85 § 2 

k.p.k., wynika, że obrońca, który wcześniej bronił współoskarżonych, zostaje całkowicie 

odsunięty od sprawy, gdyż jego udział w obronie jednego z oskarżonych, mogłoby budzić 

obawy, że w dalszym toku sprawy będzie mógł wykorzystać w celu obrony wiadomości 

uzyskane od drugiego oskarżonego1513.  

Innym z grupy przepisów związanych unikaniem konfliktu interesów jest § 45 KEA, 

zgodnie z którym adwokat nie może podjąć się prowadzenia sprawy, gdy zgłasza się z nią 

osoba nieupoważniona. Co do zasady pełnomocnictwo upoważniające adwokata do 

prowadzenia sprawy powinno być podpisywane w obecności adwokata przez samego 

zainteresowanego, a więc klienta, którego sprawa dotyczy1514. W postępowaniu karnym 

podmioty uprawnione do ustanowienia obrońcy z wyboru oraz formę upoważnienia do 

obrony określa art. 83 ust. 1 k.p.k., zgodnie z którym obrońcę ustanawia oskarżony, ale do 

czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, może go ustanowić 

inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego. Z kolei, zgodnie z art. 76 ust. 

1 k.p.k., jeżeli oskarżony jest nieletni lub ubezwłasnowolniony obrońcę może ustanowić 

jego przedstawiciel ustawowy lub osoba, pod której pieczą pozostaje. Z literalnego 

brzmienia wyrażonej przez § 45 KEA zasady wynika, iż identyfikacja osoby zgłaszającej 

sprawę jako osoba upoważniona warunkuje możliwość jej podjęcia, z czym wiąże się 

również konieczność właściwej oceny interesu klienta. Niewątpliwie jego właściwej 

ochronie najlepiej służy, o ile jest obiektywnie możliwy, osobisty kontakt i rozmowa z 

adwokatem, ponieważ – jak słusznie wskazuje J. Naumann – relacja z tzw. „drugiej ręki” 

może negatywnie wpłynąć na ostateczną ocenę sytuacji klienta1515.  

Adwokatowi nie wolno również podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko 

bliskiej mu osobie, o czym stanowi § 47 KEA. Przepis nie wskazuje kręgu osób, których 

dotyczy. Zdaniem Z. Krzemińskiego należy do niego zaliczyć: wstępnych, zstępnych, 

 
1512 Zob. orzeczenie WKD z dnia 22 lutego 1958 r., WKD 74/57. 
1513 Zob. W. Posnow, Art. 85, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Wydawnictwo 

C.H. Beck, Warszawa 2020, Legalis. 
1514 Zob. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., s. 139. 
1515 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
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rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby 

przysposobione oraz ich małżonkowie i zstępni, osoby przysposabiające, osoby małoletnie 

przyjęte na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego na wychowanie oraz osoby faktycznie 

pozostające we wspólnym pożyciu małżeńskim1516. Ponadto, zgodnie z orzecznictwem, 

zakaz dotyczy także osoby niespokrewnionej z adwokatem, ale pozostającej z nim w bliskich 

stosunkach (np. bliskich znajomych czy przyjaciół)1517. Nadmienić należy, iż pomimo braku 

ustanowienia zakazu w tym zakresie, adwokat powinien zachować również szczególną 

ostrożność podejmując się prowadzenia sprawy na rzecz osoby bliskiej. Taka sytuacja 

wymaga szczególnie starannego rozważenia czy w sposób godny i należyty sprosta on 

swoim obowiązkom1518.  

Podobna do w/w refleksja powinna towarzyszyć adwokatowi przed podjęciem 

sprawy przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty. Adwokat nie powinien 

podejmować się takich spraw (§ 48 KEA), choć zasadę wyrażoną we wskazanej tu normie 

należy raczej odczytywać jako kategoryczny zakaz. Już w 1956 r. WKD stwierdziła, iż 

procesy sądowe wymagają atmosfery powagi i umiaru, z którą wiążą się oczekiwane od 

adwokata takt, umiar i kultura, o których osiągnięcie może być niezwykle trudno w sytuacji 

wzmagającego dodatkowe emocje ostrego konfliktu osobistego1519. Niewątpliwie zgodzić 

się należy z poglądem, iż prowadzenie sprawy w warunkach dodatkowego wzmożenia 

emocjonalnego powodowanego ostrym – aktualnym lub dawnym1520 – konfliktem pomiędzy 

adwokatem a stroną przeciwną nie sprzyja budowaniu atmosfery, jaka powinna panować na 

sali sądowej. 

Należy również odnieść się do publicznego wymiaru działalności zawodowej 

adwokata jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego, który z tego tytułu 

obowiązany jest realizować określone zadania, przyczyniając się do prawidłowego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości w państwie. W doktrynie i orzecznictwie adwokata 

definiuje się niekiedy przez pryzmat jego roli jako swoistego współpracownika wymiaru 

sprawiedliwości, którego zadaniem jest świadczenie w sposób niezależny i w interesie 

wymiaru sprawiedliwości pomocy prawnej obywatelom1521. Podkreśla się, iż adwokat przez 

zgodne z prawem i zasadami etyki zawodowej udzielanie pomocy prawnej współdziała w 

 
1516 Zob. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka…, jw., s. 141. 
1517 Zob. Orzeczenie WSD z dnia 9 września 2017 r., WSD 1/17. 
1518 Zob. Orzeczenie WKD z dnia 2 grudnia 1961 r., WKD 156/61. 
1519 Zob. Orzeczenie WKD z dnia 30 marca 1956 r., WKD 103/55. 
1520 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1521 Zob. wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros Chemicals 

Ltd przeciwko Komisji Europejskiej, C-550/07 P. 
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ochronie praworządności, zapewniając wspólnie z sądami oraz innymi organami 

państwowymi prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Z tego tytułu 

adwokatura określana bywa niekiedy „współczynnikiem wymiaru sprawiedliwości”1522.  

Wskazane tu zależności trafnie wyjaśnia J. Naumann, który wskazuje, iż „każdy 

adwokat jest członkiem adwokatury. Do zadań adwokatury należy współdziałanie w 

ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa (…). 

Prawa i wolności obywatelskie są chronione m.in. przez niezależne sądownictwo, stąd też 

współdziałanie, o którym mowa występuje m.in. na linii adwokatura – sądownictwo. 

Zadania powierzone całej adwokaturze realizowane są przez działanie organów samorządu 

adwokackiego, jak również w toku wykonywania pracy przez każdego z adwokatów w 

ramach prowadzenia zleconych mu przez klientów spraw”1523.  

Zdaniem A. Malickiego, z którego poglądem należy się zgodzić, „zadania sądu i 

adwokatów jedynie pozornie są rozbieżne, bowiem sprawowanie wymiaru sprawiedliwości 

przez sędziego i reprezentowania w granicach prawa, etyki i obyczaju, słusznych interesów 

klientów w postępowaniu sądowym wzajemnie się uzupełniają, stwarzając warunki dla 

adekwatnego sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Sąd nie może bowiem prawidłowo 

sprawować wymiaru sprawiedliwości bez wysłuchania stron i przedstawiania ich racji przez 

profesjonalnych prawników”1524. 

Rekapitulując powyższe, przyjąć należy, iż adwokat poprzez realizację – w granicach 

przewidzianych przez przepisy prawa oraz zasady etyki adwokackiej1525 – czynności na 

rzecz klienta współdziała zarazem z sądami i innymi organami państwowymi w 

prawidłowym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Adwokat działa tym samym w 

podwójnej roli. Z jednej strony jest przedstawicielem interesu klienta, z drugiej zaś 

pośrednikiem pomiędzy nim a sądem, który przyczyniając się do ochrony interesu klienta 

za pomocą wszelkich możliwych środków prawnych, wspiera sprawowanie wymiaru 

sprawiedliwości, przez co realizuje interes publiczny. 

Na istotny aspekt współpracy pomiędzy adwokatem a sądem zwrócił uwagę TK w 

wyroku z dnia 14 grudnia 2005 r. (SK 22/05). Wskazał w nim, że choć podstawową zasadą 

etyki, w każdej z ról adwokata, jest podejmowanie czynności jedynie w interesie klienta, to 

jednocześnie jednak ciążą na nim obowiązki wobec sądu, w szczególności – pomoc w 

 
1522 Zob. orzeczenie WSD z dnia 6 kwietnia 2019 r., WSD 151/18. 
1523 Zob. J. Naumann, Zbiór Zasad…, jw., Legalis. 
1524 A. Malicki, Niezawisłość sędziego…, jw., Legalis. 
1525 Por. orzeczenie WSD z dnia 6 lipca 2013 r., WSD 90/12. 
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dążeniu do wykrycia rzeczywistego przebiegu wydarzeń, realizacja zasad praworządności i 

słuszności, przez co motywacja działań adwokata często jest wewnętrznie sprzeczna1526.  

Treść w/w wyroku może sugerować, iż adwokat niejednokrotnie może stawać przed 

takimi dylematami, które mogą powodować konieczność ważenia interesu klienta i interesu 

publicznego. Wydaje się, że może to jednak mieć związek z niewłaściwą oceną zaistniałych 

okoliczności, gdyż należy z całą mocą podkreślić, iż adwokat odwołując się do zasad etyki 

adwokackiej nie powinien mieć wątpliwości, jaką decyzję procesową należy uznać za 

słuszną i zgodną z obydwoma wymienionymi tu interesami. W tym kontekście uznać należy, 

iż podstawowym zadaniem norm etycznych zawartych w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej 

i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) jest minimalizowanie choćby 

potencjalnego ryzyka zaistnienia konfliktu pomiędzy interesem klienta a właściwie pojętym 

interesem publicznym1527.  

Z powyższych względów istotną rolę w praktyce wymiaru sprawiedliwości należy 

przypisać kształtowaniu właściwych stosunków pomiędzy adwokaturą a sądami i innymi 

organami wymiaru sprawiedliwości. Współpraca pomiędzy sądem a adwokatem 

ukierunkowana na właściwą organizację procesu służy efektywnemu i sprawiedliwemu 

wymierzaniu sprawiedliwości, w tym – jak wykazano – ochronie interesu klienta oraz 

urzeczywistnianiu interesu publicznego. Obowiązkiem adwokata jest dążenie do unikania 

konfliktów na odcinku wskazanej tu współpracy, czemu służą m.in. normy zawarte w § 27-

30 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej)1528.  

Za aktualne w kontekście prowadzonych tu rozważań należy uznać orzeczenie z dnia 

28 października 1966 r. (RAD 10/66), w którym SN wskazał, iż „adwokat, jako powołany 

do współdziałania z sądami w zakresie ochrony porządku prawnego, obowiązany jest 

prowadzić sprawę zgodnie z przepisami i nie wolno mu, nawet dla dobra klienta, działać w 

sposób pozaprocesowy, który mógłby spowodować uszczerbek dla prawidłowości 

postępowania, a tym bardziej w sposób niedopuszczalny ze stanowiska prawa, etyki 

adwokackiej i godności zawodu”1529. 

Kształtowaniu właściwych stosunków pomiędzy organami szeroko rozumianego 

wymiaru sprawiedliwości sprzyja wzajemne zaufanie i szacunek, którym powinny się one 

 
1526 Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTK-A 2005 nr 11, poz. 135. 
1527 Zob. interesujące uwagi w tym zakresie: K.J. Matuszyk, Etyka zawodów prawniczych a ograniczenia strony 

reprezentowanej przez fachowego pełnomocnika w procesie cywilnym, [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), 

Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, jw. s. 211. 
1528 Zob. orzeczenie WSD z dnia 11 września 2010 r., WSD 38/10. 
1529 Orzeczenie SN z dnia 28 października 1966 r., RAD 10/66, LEX nr 1633445. 
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obdarzać. Istotne wydaje się w tym kontekście właściwe rozumienie funkcji, jakie 

ustrojodawca przewidział dla poszczególnych z nich. Choćby w tym względzie należy 

zwrócić uwagę na prezentowaną na kartach niniejszej pracy funkcję adwokatury, której 

zadania publiczne sytuują adwokatów w roli swoistych funkcjonariuszy wymiaru 

sprawiedliwości, działających w imieniu i na rzecz interesu klienta, a zarazem interesu 

publicznego. Pomiędzy tymi interesami – jak już wskazano – nie zachodzi konflikt.  

Trafnie wskazał WSD w orzeczeniu z dnia 27 kwietnia 1974 r. (WSD 9/74), iż 

„okazywanie szczególnego szacunku dla sądu leży w oczywistym interesie samej 

adwokatury, gdyż podnosi jej autorytet jako współczynnika wymiaru sprawiedliwości”1530. 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia stabilizowania się wzajemnego zaufania pomiędzy 

adwokatem a sądem ma bezwzględne przestrzenie przez adwokata normy § 11 Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), który stanowi, iż 

adwokatowi nie wolno świadomie podawać sądowi nieprawdziwych informacji. Co ważne, 

wyrażona w ten sposób zasada lojalności wobec sądu zyskuje nawet pierwszeństwo przed 

zasadą działania w interesie klienta1531. Ponadto, jak wynika z dalszych przepisów Zbioru, 

w stosunku do sądu, jak też innych urzędów i instytucji, przed którymi adwokat występuje, 

zobowiązany jest on zachować umiar i takt, a także wykazywać opanowanie i to nawet w 

razie niewłaściwego zachowania innych osób biorących udział w postępowaniu (§ 27 KEA). 

Co więcej, jak wskazał WSD w orzeczeniu z dnia 20 kwietnia 2002 r. (WSD 1/02), adwokat 

nie powinien wobec takich sytuacji pozostawać bierny, lecz „winien zwalczać niewłaściwe 

zachowanie w sposób taktowny i nie naruszając czci osób uczestniczących w rozprawie, a 

w szczególności sędziego. Istnieją środki po temu - spokojne, rozważne, wskazujące na fakty 

skargi i wnioski, zwrócenie się do władz korporacyjnych o interwencję, taktowne 

poinformowanie zwierzchników osoby niewłaściwe zachowującej się, czy sprawującej swe 

funkcje. Musi to być krytyka merytoryczna, a nie eskalowanie niedopuszczalnych, 

obraźliwych zarzutów”1532.  

Należy również odnieść się do sytuacji, w której niewłaściwe – w ocenie adwokata 

– zachowanie prezentuje sędzia orzekający w sprawie. Przede wszystkim wskazać należy, 

iż „adwokatowi nie wolno demonstrować na sali sądowej swojego negatywnego stosunku 

do wypowiedzi kierowanych pod jego adresem przez przewodniczącego składu sądzącego 

 
1530 Orzeczenie WSD z dnia 27 kwietnia 1974 r., WSD 9/74. 
1531 Zob. orzeczenie WSD z dnia 19 czerwca 2010 r., WSD 5/10. 
1532 Orzeczenie WSD z dnia 20 kwietnia 2002 r., WSD 1/02. 
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w sposób naruszający powagę sądu”1533. Co więcej, jak wskazał w tym zakresie SN, 

„nietaktowne, czy nieodpowiednie wypowiedzi przewodniczącego rozprawy nie mogą być 

nigdy uznane za podstawę do tego samego rodzaju repliki ze strony adwokata. Adwokatowi 

przysługują w takiej sytuacji środki procesowe: ma on mianowicie prawo żądać 

zaprotokołowania słów przewodniczącego, jak również może od tych słów odwołać się do 

sądu, czy interweniować u władz nadzorczych, a nie może sam wymierzać sobie satysfakcji 

na sali rozpraw”1534. 

Z powyższego wynika, iż od adwokata wymaga się, aby w każdej sytuacji panował 

nad własnymi emocjami1535. W związku z tym adwokat powinien zwracać uwagę na to, by 

jego wystąpienia, wypowiedzi i zadawane pytania nie naruszały godności osób biorących 

udział w sprawie (§ 28 KEA)1536. WKD w orzeczeniu z dnia 1 lipca 1961 r. (WKD 74/61) 

wskazała, że adwokat występujący na rozprawie powinien nie tylko przestrzegać kultury 

rozprawy, lecz być czynnikiem wpływającym na jej wytworzenie1537. Tym samym adwokat, 

pomimo zagwarantowanej przy wykonywaniu czynności zawodowych wolności słowa, 

powinien zachować umiar, współmierność i oględność w wypowiedziach, zarówno wobec 

sądu i organów państwowych, jak wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak aby nie 

uchybić zasadzie godności zawodu (§ 17 KEA)1538. Jak wskazał WSD w orzeczeniu z dnia 

14 czerwca 2008 r. (WSD 14/08) „wymaganie elementarnej kultury słowa nie jest wszak ani 

bizantyjską etykietą, ani wyrazem jakiegokolwiek konformizmu. Jest troską o poziom 

kultury członków korporacji, których zachowanie winno cechować się nawet wyższymi 

standardami kultury niż przeciętne i wzmacniać przez to godność zawodu, który ma 

historyczne tradycje budujące zaufanie do jego członków”1539.  

Ponadto adwokat powinien dążyć do tego, aby zapewnić prawidłowy przebieg każdej 

czynności i postępowania, w którym bierze udział, a swoim zachowaniem nie tamować ich 

 
1533 Orzeczenie WSD z dnia 27 stycznia 1990 r., WSD 15/89 
1534 Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 1967 r., RAD 11/67, LEX nr 1639936. 
1535 Jak orzekł WSD w orzeczeniu z dnia 28 października 2017 r. (WSD 148/16): „cechy subiektywne, jak 

poglądy, uprzedzenia czy nadmierna emocjonalność, nie mogą w niczym usprawiedliwiać obwinionego, gdyż 

jako adwokat winien zawsze panować nad swoimi emocjami”. Zob. również orzeczenie WSD z dnia 18 

kwietnia 2015 r., WSD 12/15. Por. orzeczenie WSD z dnia 4 lutego 2006 r., WSD 86/05. 
1536 Zob. orzeczenie WKD z dnia 21 grudnia 1957 roku, WKD 55/57. 
1537 Zob. orzeczenie z dnia 1 lipca 1961 r., WKD 74/61. 
1538 Jak wskazał WSD w orzeczeniu z dnia 5 kwietnia 1990 r. (WSD 4/90) „Niezależnie od stanu emocji i 

przekonania o własnych racjach adwokat jest zobowiązany we wszystkich swoich wystąpieniach zachować 

oględność, takt i umiar”. Por. orzeczenie WSD z dnia 9 grudnia 2006 r., WSD 81/06. W innym z judykatów, z 

dnia 19 stycznia 2002 r. (WSD 34/01) WSD stwierdził, że „jest dobrym obyczajem, aby adwokat występujący 

w sprawie sądowej nie komentował jej przebiegu i towarzyszących postępowaniu okoliczności”. 
1539 Orzeczenie WSD z dnia 14 czerwca 2008 r., WSD 14/08. Por. orzeczenie WSD z dnia 6 grudnia 1997 r., 

WSD 14/97; orzeczenie WSD z dnia 23 maja 1992 r., WSD 11/92. 
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przebiegu. Służą temu obowiązki nałożone na niego w § 30 Zbioru Zasad Etyki 

Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej), które zobowiązują 

adwokata do zawiadomienia sądu lub organu, przed którymi występuje o niemożności 

wzięcia udziału w czynnościach, usprawiedliwienia swojego niestawiennictwa, a w razie 

wygaśnięcia pełnomocnictwa bezzwłocznego zawiadomienia o tym fakcie sądu lub organu, 

przed którymi występował. 

 

5.3. Korporacyjne mechanizmy egzekwowania etyki adwokackiej w ramach 

postępowania dyscyplinarnego 

 

Podstawowym celem korporacyjnych procedur dyscyplinarnych jest zapewnienie by 

standardy etyczne adwokatury były przestrzegane w praktyce wymiaru sprawiedliwości. 

Zasadnicze znaczenie w tym zakresie należy przypisać efektywnemu wykorzystywaniu oraz 

doskonaleniu przez samorząd zawodowy mechanizmów eliminowania postaw nieetycznych, 

a także korygowaniu przyjętych rozwiązań ustawowych pod wpływem doświadczeń z 

praktyki ich stosowania1540. Jest to istotne zwłaszcza z punktu widzenia zadań adwokatury, 

jakimi są współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i 

stosowaniu prawa, które wymagają prezentowania przez adwokatów właściwej postawy 

etycznej oraz okazywania szacunku do obowiązującego prawa.  

Na istotny aspekt postępowania dyscyplinarnego zwraca uwagę K. Zawadzki, który 

twierdzi, iż przyczynia się ono nie tylko do eliminowania z adwokatury jednostek 

niegodnych wykonywania zawodu, ale też do podnoszenia poziomu etycznego i 

zawodowego tych adwokatów, którzy dopuścili się mniej poważnych zawinień, wobec 

których spełnia ono rolę wychowawczą1541. Niewątpliwie również postępowanie 

dyscyplinarne i jego efekty – w postaci orzecznictwa dyscyplinarnego – oddziałują 

prewencyjnie na adwokatów, którzy dążą do prowadzenia praktyki zawodowej w zgodzie z 

zasadami etyki, dostarczając im wskazówek właściwego postępowania w codziennej pracy. 

Należy się również zgodzić z wyrażoną przez Zawadzkiego opinią, iż postępowanie 

dyscyplinarne dotyczy nie tylko adwokatów, którzy dopuścili się przewinienia 

dyscyplinarnego, lecz pośrednio także całej adwokatury, ponieważ przyczynia się do 

 
1540 Na konieczność stwarzania instytucjonalnych i organizacyjnych warunków usprawnienia postępowania 

dyscyplinarnego, zarówno w jego stadium przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym, zwracał uwagę m.in. 

Krajowy Zjazd Adwokatury. Zob. Uchwała Programowa XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 

listopada 2013 roku. 
1541 Zob. K. Zawadzki, Postępowanie dyscyplinarne w sprawach adwokatów, „Palestra” 1965, nr 1, s. 2. 
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wzmacniania zaufania adwokatury jako całości, potwierdzając, iż adwokat jest tą osobą, od 

której wymaga się szczególnego zaufania, że w zawodzie adwokata liczą się nie tylko 

wysokie wymagania co do kwalifikacji zawodowych, ale również wysokie wymagania co 

do wartości etycznych1542.  

Wskazane tu podstawowe cele procedur dyscyplinarnych znajdują potwierdzenie w 

stanowiskach prezentowanych w doktrynie. Choćby zdaniem M. Zubika i M. Wiącka należą 

do nich:  

1) zapewnienie przestrzegania przez daną grupę zawodową przyjętych przez nią 

szczególnych reguł zachowań;  

2) eliminacja z grupy zawodowej osób, które nie spełniają lub przestały spełniać cechy, 

które zostały uznane przez prawo za niezbędne do wykonywania przez nią istotnych 

zadań publicznych;  

3) ochrona prestiżu korporacji oraz jakości wykonywanego zawodu;  

4) zapewnienie niezależności danej grupy zawodowej poprzez wyodrębnienie zasad 

odpowiedzialności jej przedstawicieli z ogólnych zasad odpowiedzialności1543. 

W literaturze zauważa się, że udział obywateli jako stron w korporacyjnych 

postępowaniach dyscyplinarnych służy ochronie ich gwarantowanych konstytucyjnie praw. 

Udział taki zapewnia m.in. ustawa Prawo o adwokaturze (art. 93 ust. 4 u.p.o.a.). Z tego m.in. 

względu na procedury dyscyplinarne należy patrzeć nie tyle z perspektywy adwokatów, co 

raczej z perspektywy ochrony praw ich klientów1544. Istotne wydaje się przy tym, aby 

procedury te były czytelne i zrozumiałe nie tylko dla adwokatów i ich korporacji, ale również 

dla osób pokrzywdzonych, które biorą w nich udział licząc na skuteczną ochronę swych 

praw. Wynika z tego, iż odpowiednia jakość, efektywność oraz transparentność procedur 

dyscyplinarnych leży w interesie zarówno adwokatów, adwokatury jako samorządu 

zawodowego, samorządów zawodowych in genere, jak i obywateli, zainteresowanych 

wysokim poziomem świadczeń ze strony członków korporacji, a także możliwością 

dochodzenia ochrony interesów własnych w postępowaniu dyscyplinarnym1545. 

 
1542 Tamże. 
1543 Zob. M. Zubik, M. Wiącek, O spornych zagadnieniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej 

sędziów Trybunału Konstytucyjnego – polemika, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 3, s. 70. 
1544 Zob. P. Fik, Samorząd adwokacki w ochronie praw obywateli, „Gubernaculum et Administratio. Zeszyty 

Naukowe Instytutu Administracji AJD w Częstochowie” 2014, nr 1, s. 9-10; M. Królikowski, Postępowania 

dyscyplinarne…, jw., s. 11; M. Wróblewski, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych 

z perspektywy RPO, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 14. 
1545 Zob. M. Królikowski, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych – projektowane 

zmiany ustawodawcy, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 12. 
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Przyjmuje się, że postępowanie dyscyplinarne jest postępowaniem o charakterze 

represyjnym1546. Należy je jednak odróżnić od odpowiedzialności karnej1547. TK w wyroku 

z dnia 27 lutego 2001 r. (K 22/00) stwierdził, iż odpowiedzialność dyscyplinarna jest 

związana przede wszystkim z postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki zawodowej, 

powagą i godnością wykonywanego zawodu, z czynami godzącymi w jego prestiż albo 

uchybiającymi obowiązkom zawodowym, przez co delikt dyscyplinarny oceniany musi być 

nie tylko w płaszczyźnie normatywnej, ale także w odniesieniu do norm etycznych i 

zawodowych1548. Podobny pogląd został wyrażony przez SN w wyroku z dnia 1 

października 2004 r. (SDI 33/04), gdzie sąd ten stwierdził, iż postępowanie dyscyplinarne 

jest w stosunku do postępowania karnego postępowaniem szczególnym, a „specyfika tego 

postępowania, które dotyczy sprzecznych z prawem, z zasadami etyki lub godności zawodu 

przewinień w postępowaniu lub wykonywaniu obowiązków zawodowych, 

sankcjonowanych karami o charakterze przede wszystkim dyscyplinującym (także 

eliminującym), nie wymaga przy tym zachowania aż tak wysokich standardów, jakie 

obowiązują w postępowaniu karnym”1549.  

Stanowisko co do odrębności postępowania dyscyplinarnego względem 

odpowiedzialności karnej prezentował również ETPC, w którego orzecznictwie 

postępowania dyscyplinarne bywały traktowane jako spory dotyczące praw i obowiązków o 

charakterze cywilnym, co prowadziło do uznania, że powinny ich dotyczyć gwarancje 

rzetelnego procedowania wymagane w tego rodzaju sprawach1550. Wyjątkowo jednak ETPC 

 
1546 TK konsekwentnie uznaje postępowanie dyscyplinarne za odpowiedzialność represyjną, wskazując, że dla 

zachowania gwarancji systemowych, musi być oparte przynajmniej na dwóch zasadach: określoności czynów 

zabronionych pod groźbą kary oraz zakazie wstecznego działania ustawy wprowadzającej lub zaostrzającej 

odpowiedzialność. Musi również wskazywać krąg osób, które ponoszą odpowiedzialność na jego podstawie. 

Zob. K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 80, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., s. 

200. Por. wyroki TK: z dnia 8 grudnia 1998 r., K 41/97, OTK 1998, nr 7, poz. 117; z dnia 4 marca 2008 r., SK 

3/07, OTK-A 2008, nr 2, poz. 25; orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 1995, nr 1, poz. 

12; P. Jóźwiak, Odpowiedzialność dyscyplinarna w adwokaturze – de lege lata i de lege ferenda, [w:] A. 

Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 69; K. Buchała, Prawo karne 

materialne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 28; M. Cieślak, Polskie prawo karne. 

Zarys systemowego ujęcia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 22–23; K. Buchała, A. Zoll, 

Polskie prawo karne, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 6. 
1547 Ustawa Prawo o adwokaturze bezpośrednio reguluje niezależność postępowania dyscyplinarnego od 

postępowania karnego (art. 86 u.p.o.a.). W doktrynie niekwestionowana jest również niezależność 

postępowania dyscyplinarnego od postępowania cywilnego. Zob. W. Marchwicki, Adwokackie postępowanie 

dyscyplinarne – postrzeganie w opinii publicznej oraz propozycje zmian, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski 

(red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 47.  
1548 Zob. wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48; D. Dudek, B. Kierepka, 

Adwokatura w świetle obowiązującego prawa, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 2000, s. 43-44. 
1549 Wyrok SN z dnia 1 października 2004 r., SDI 33/04, LEX nr 568845. 
1550 Zob. decyzja z dnia 12 października 1994 r. w sprawie Sjöström przeciwko Szwecji, skarga nr 19853/92; 

decyzja z dnia 9 maja 1999 r. Lindner przeciwko RFN, skarga nr 32813/96; decyzja z dnia 8 stycznia 2004 r. 

w sprawie A. przeciwko Finlandii, skarga nr 44998/98. 
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dopuszczał także traktowanie spraw dyscyplinarnych jako spraw karnych, rozciągając na 

tego rodzaju postępowania gwarancje wynikające z art. 6 EKPCz, dopuszczając w tym 

względzie każdorazową ocenę charakteru postępowania1551. W tym celu w orzecznictwie 

konwencyjnym postuluje się badanie konkretnej sprawy wedle trzech kryteriów: 1) 

kwalifikacji danego zarzutu w kontekście kodeksu karnego; 2) charakteru zarzutu 

stawianego w danym postępowaniu; 3) stopień dolegliwości sankcji grożącej osobie 

przeciwko, której prowadzone jest postępowanie1552. Nie bez znaczenia dla kwalifikacji 

danego postępowania, a w konsekwencji objęcia go gwarancjami wynikającymi z art. 6 

EKPCz, pozostaje również to, czy jest ono prowadzone wobec osoby wykonującej zawód 

zaufania publicznego (funkcjonariusza publicznego) czy też przedstawiciela innego 

zawodu1553, jak również czy w danym postępowaniu pomocniczo stosuje się przepisy ustawy 

karnoprocesowej1554. 

W doktrynie spotkać można poglądy zaliczające odpowiedzialność dyscyplinarną do 

szeroko rozumianej odpowiedzialności karnej, przy uwzględnieniu specyfiki tego 

postępowania i wynikających z niej odrębności1555.  

Przechodząc do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących odpowiedzialności 

dyscyplinarnej członków samorządu adwokatury w pierwszej kolejności należy wskazać, iż 

ustawową podstawę odpowiedzialności adwokata lub aplikanta adwokackiego stanowi 

zawsze przepis rangi ustawowej, tj. art. 80 ustawy Prawo o adwokaturze, w którym 

określone zostały przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej1556. Zostało to potwierdzone 

w orzecznictwie. Choćby w wyroku z dnia 15 lipca 2010 r. (SDI 12/10) SN wskazał, iż 

„materialnoprawna podstawa przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej, tak jak każdej 

odpowiedzialności represyjnej, musi być oparta w przepisie rangi ustawowej, a jedynie 

ewentualnie uzupełniona o przepisy podustawowe albo zawarte w uchwałach organów 

 
1551 Zob. wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i inni przeciwko Niderlandom, skargi nr 

51000-5102/71; wyrok ETPC z dnia 24 października 1983 r. w sprawie Albert i Le Compte przeciwko Belgii, 

skarga nr 7299/75.  
1552 Zob. K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 80, jw., s. 201. Zob. również wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 

1976 r. w sprawie Engel i inni przeciwko Niderlandom, skargi nr 51000-5102/71. 
1553 Zob. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców 

prawnych i notariuszy, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, LEX. Por. M. Wąsek-Wiaderek, Zastosowanie 

gwarancji art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do postępowań dyscyplinarnych (ze szczególnym 

uwzględnieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych), „Rejent” 2010, Wydanie 

Specjalne. 
1554 Zob. K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 80, jw., s. 202. 
1555 Zob. P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne wobec osób wykonujących prawnicze zawody zaufania 

publicznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013, Legalis; K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 80, 

jw., s. 202. 
1556 Zob. orzeczenie WSD z dnia 10 czerwca 2017 r., WSD 78/16.  
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korporacyjnych”1557. Jak wykazano na kartach niniejszej dysertacji podstawowe znaczenie 

w zakresie dookreślania treści wskazanego tu przepisu ustawy Prawo o adwokaturze 

odgrywają normy zawarte w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks 

Etyki Adwokackiej), które precyzują etyczne zasady prawidłowego wykonywania zawodu 

adwokata1558. Nie oznacza to oczywiście, iż wymierzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej 

w związku z czynem adwokata, który nie narusza żadnej z norm zawartych w Zbiorze jest 

niemożliwe. Przeciwnie, jak podkreśla się w orzecznictwie, istnieje możliwość uzupełnienia 

ustawowej podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej o opis zachowania, które choć 

wprost nie zostało ujęte w Zbiorze to narusza standardy etyczne adwokatury. Wskazał na to 

wyraźnie SN w wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., w którym stanął na stanowisku, iż Zbiór 

„jedynie konkretyzuje i to w sposób niewyczerpujący, w jakich wypadkach postępowanie 

adwokata (aplikanta adwokackiego) powinno być traktowane jako sprzeczne z »zasadami 

etyki lub godnością zawodu«”1559, co oznacza zdaniem SN, iż „wobec niemożności ujęcia 

wszystkich możliwych wypadków takiego postępowania oraz potrzeby uniknięcia 

nadmiernej kazuistyki przy konstruowaniu wspomnianego aktu, jest możliwe przypisanie 

adwokatowi deliktu dyscyplinarnego, nawet gdy dane zachowanie nie zostało ściśle ujęte w 

Zbiorze”1560. 

Adwokaci i aplikanci adwokaccy1561 zgodnie z art. 80 u.p.o.a podlegają 

odpowiedzialności dyscyplinarnej za następujące przewinienia dyscyplinarne:  

1) postępowanie sprzeczne z prawem, czyli zachowania wypełniające znamiona 

czynów zabronionych (wykroczenia, wykroczenia skarbowe, przestępstwa, 

przestępstwa skarbowe), bądź naruszające przepisy inne niż karne, np. prawa 

cywilnego lub administracyjnego (tzw. kwalifikowane naruszenia prawa); 

2) postępowanie sprzeczne z zasadami etyki lub godnością zawodu, czyli zachowania 

sprzeczne z normami określonymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej), uchwałami organów samorządu 

 
1557 Wyrok SN z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10, OSNKW 2011, nr 3, poz. 25. 
1558 W orzeczeniu z dnia 26 stycznia 2019 r. (WSD 85/18) WSD wskazał, że prawidłowo skonstruowane 

orzeczenie dyscyplinarne związane z naruszeniem etyki adwokackiej i godności zawodu „winno wskazywać, 

iż obwiniony dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego w myśl art. 80 ustawy – Prawo o adwokaturze w 

związku z określonym § Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i za to na podstawie art. 80 i 

art. 81 ustawy – Prawo o adwokaturze w związku z § X Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

wymierza karę Y”.  
1559 Wyrok SN w z dnia 13 grudnia 2017 r., SDI 87/17, LEX nr 2435676. 
1560 Tamże. 
1561 Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają ponadto prawnicy zagraniczni wpisani na listę adwokatów 

właściwej okręgowej rady adwokackiej (art. 10 ust. 1 u.p.z.) oraz prawnicy zagraniczni świadczący usługi 

transgraniczne (art. 41 i 43 u.p.z.). 
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adwokackiego, orzecznictwem dyscyplinarnym lub normami zwyczajowo 

obowiązującymi w środowisku adwokackim; 

3) naruszenie obowiązków zawodowych, polegające na różnego rodzaju uchybieniach 

związanych z formalnymi aspektami wykonywania zawodu, takie jak np. 

zaniechanie złożenia środka odwoławczego, uchylanie się od stawiennictwa, które 

jest obowiązkowe czy wnoszenie środków prawnych niedopuszczalnych w świetle 

prawa1562; 

4) niespełnienie (przez adwokata, gdyż przepis nie dotyczy aplikantów adwokackich) 

obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia1563. 

Katalog kar dyscyplinarnych określa art. 81 u.p.o.a. Należą do nich: kary werbalne – 

upomnienia i nagany, kary pieniężne oraz kary dotyczące wykonywania zawodu – 

zawieszenia w czynnościach zawodowych oraz – najsurowsza – kara wydalenia z 

adwokatury. Ponadto, dodatkowe konsekwencje ukarania może stanowić: nałożenie na 

adwokata zakazu wykonywania patronatu (obok kary nagany i kary pieniężnej oraz obok 

kary zawieszenia w czynnościach zawodowych), nałożenie na adwokata obowiązku 

przeproszenia pokrzywdzonego, utrata przez adwokata korporacyjnych praw wyborczych 

(biernego w związku z wymierzeniem kary nagany lub kary pieniężnej albo biernego i 

czynnego w związku z wymierzeniem kary zawieszenia w czynnościach zawodowych), a 

także orzeczenie przez sąd podania treści orzeczenia do publicznej wiadomości.  

W orzecznictwie dyscyplinarnym podnosi się, iż przy wyborze rodzaju i wysokości 

kary sąd dyscyplinarny powinien mieć na względzie kwestie takie jak: stopień społecznej 

szkodliwości czynu, stopień zawinienia sprawcy, rodzaj oraz stopień naruszenia ciążących 

na adwokacie obowiązków, ujemne następstwa czynu, ale też sposób zachowania po jego 

 
1562 WSD w orzeczeniu z dnia 31 marca 2007 r. (WSD 72/06) wskazał, że „odpowiedzialność dyscyplinarną 

mogą powodować jedynie zawinione uchybienia obowiązkom zawodowym a nie każde ich naruszenie, co 

oczywiście nie zwalnia adwokata od odpowiedzialności np. cywilnej wobec klienta”. 
1563 Zob. K. Kanty, T. Kanty, Komentarz do przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów, Ośrodek 

Badawczy Adwokatury im. adw. Witolda Bayera przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Warszawa-Gdańsk 

2013, s. 11-12. Taki sposób ukształtowania przesłanek odpowiedzialności dyscyplinarnej wskazuje, że w 

przyjętym modelu postępowania dyscyplinarnego ustawodawca zerwał z prawnokarną zasadą oznaczoności 

czynu zabronionego, poprzestając na wskazaniu zasadniczych cech jakimi powinien charakteryzować się czyn 

podlegający represji dyscyplinarnej. Pozwala to, za W. Kozielewiczem, wskazać następujące elementy 

adwokackiego przewinienia dyscyplinarnego: 1. czyn jako zewnętrzne zachowanie sprawcy, 2. dyscyplinarnie 

bezprawny, 3. wpływający ujemnie w stopniu większym niż znikomy na dobra chronione przepisami ustawy 

samorządowej, 4. Zawiniony. Zob. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, jw., s. 49; K. Dudka, 

Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawniczych zawodach zaufania publicznego – analiza orzecznictwa kar 

dyscyplinarnych, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2013, s. 2. Por. P. Skuczyński, Aktualne 

problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych, [w:] Postępowania dyscyplinarne w 

wolnych zawodach prawniczych – model ustrojowy i praktyka, red. A. Bodnar, P. Kubaszewski, I-F Drukarnia, 

Warszawa 2013, s. 60-61.  
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popełnieniu i dotychczasowy sposób wykonywania zawodu1564. Należy nadmienić, że 

Prawo o adwokaturze jako jedna z nielicznych ustaw regulujących postępowanie 

dyscyplinarne w ramach samorządu zawodowego, przewiduje możliwość wymierzenia kary 

łącznej (art. 84 u.p.o.a.)1565.  

W przypadkach dopuszczenia się przez adwokata (aplikanta adwokackiego) tzw. 

„uchybienia mniejszej wagi” art. 48 ust. 3 ustawy Prawo o adwokaturze przewiduje 

możliwość zastosowania ostrzeżenia dziekańskiego. Instrument ten jest szczególnym 

uprawnieniem dziekana izby adwokackiej stosowanym z jego własnej inicjatywy. Jego 

zastosowanie podlega zaskarżeniu do ORA. Ostrzeżenie dziekańskie nie ma charakteru 

rozstrzygnięcia dokonanego w trybie postępowania regulującego odpowiedzialność 

dyscyplinarną i nie jest rozstrzygnięciem o odpowiedzialności dyscyplinarnej. W 

konsekwencji uchybienie mniejszej wagi nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego zaś 

ostrzeżenie nie jest karą dyscyplinarną przewidzianą przez ustawę1566. Należy wobec tego 

ocenić, że stanowi ono niezbyt dolegliwy środek dyscyplinujący, którego podstawowym 

celem jest wpłynięcie na poprawę zachowania adwokata w przyszłości (funkcja 

wychowawcza).  

Ostrzeżenie dziekańskie należy odróżnić od często stosowanego w praktyce środka 

dyscyplinującego w postaci upomnienia dziekańskiego, o którym mowa w art. 85 ustawy 

Prawo o adwokaturze1567. Dotyczy ono przewinień dyscyplinarnych mniejszej wagi albo 

sytuacji, w których – w świetle okoliczności sprawy – w ocenie organów dyscyplinarnych 

upomnienie, będzie wystarczającym środkiem dyscyplinującym adwokata (aplikanta 

adwokackiego). Upomnienie dziekańskie – w odróżnieniu od ostrzeżenia dziekańskiego – 

udzielane jest na wniosek rzecznika dyscyplinarnego. Warunkiem skorzystania z tego środka 

jest uprzednie uznanie, iż czyn adwokata stanowi przewinienie dyscyplinarne mniejszej 

wagi. Ustawa Prawo o adwokaturze nie definiuje znaczenia tego pojęcia, co oznacza, że 

każdy przypadek zachowania adwokata powinien zostać oceniony indywidualnie. Brak 

jednoznacznych kryteriów w tym zakresie powoduje, że w praktyce organy dyscyplinarne 

zwykły się odwoływać w tym zakresie do orzecznictwa sądowego dotyczącego tzw. 

wypadku mniejszej wagi1568. W orzeczeniu z dnia 14 września 2019 r. (WSD 74/18) WSD 

 
1564 Zob. orzeczenie WSD z dnia 9 lutego 2019 r., WSD 114/18. 
1565 Zob. W. Kozielewicz, Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych w praktyce 

orzeczniczej SN, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 45. 
1566 Zob. postanowienie WSD z dnia 21 lipca 2016 r., WSD 30/16. 
1567 Zob. Z. Gintowt, Dyskusja, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 

32. 
1568 Zob. wyrok SN z dnia 7 października 1997 r., II KKN 266/96, OSNKW 1998, nr 1-2, poz. 5. 
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wskazał, że „o wypadku mniejszej wagi decyduje ocena znamion przedmiotowych i 

podmiotowych danego przewinienia, podobnie, jak w postępowaniach karnosądowych. 

Chodzi tu o sposób zachowania, rodzaj naruszonego dobra, w które godzi czyn, oraz rozmiar 

szkody. Ze strony znamion podmiotowych znaczenie ma stopień zawinienia, motywacja i 

cel sprawcy. Jeśli występują istotne elementy łagodzące po stronie przedmiotowej i 

podmiotowej czynu, wówczas czyn taki winien być oceniony jako wypadek mniejszej 

wagi”1569. Uznanie, iż czyn adwokata stanowi wypadek mniejszej wagi pozwala na podjęcie 

decyzji o odstąpieniu od wymierzenia kary i zastosowaniu upomnienia dziekańskiego. 

Zgodnie z ust. 2 art. 85 u.p.o.a., udzielając upomnienia dziekańskiego dziekan może 

jednocześnie zobowiązać sprawcę do przeproszenia pokrzywdzonego lub do innego 

stosownego postępowania. Katalog możliwych do nałożenia obowiązków został określony 

bardzo ogólnie, co pozwala na zastosowanie przez dziekana najbardziej adekwatnych 

obowiązków w okolicznościach danej sprawy. Zgodnie z ust. 3 omawianego artykułu, od 

upomnienia dziekańskiego przysługuje prawo odwołania do sądu dyscyplinarnego. 

Upomnienie dziekańskie, podobnie jak ostrzeżenie dziekańskie, nie ma charakteru kary 

dyscyplinarnej, stanowiąc środek dyscyplinujący. 

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność korporacyjnych procedur 

dyscyplinarnych jest pozycja organów, do których należą czynności w tym 

postępowaniu1570. Adwokackie postępowanie dyscyplinarne obejmuje trzy etapy: 

dochodzenie, postępowanie przed sądem dyscyplinarnym oraz postępowanie wykonawcze 

(art. 95c u.p.o.a.). Organami kontroli i egzekwowania prawidłowego wykonywania 

obowiązków zawodowych w ramach tego postępowania są: rzecznicy dyscyplinarni, sądy 

dyscyplinarne oraz dziekani ORA. 

Spośród w/w organów zasadnicze znaczenie z punktu widzenia wpływu na 

przestrzeganie przez adwokatów zasad prawidłowego wykonywania zawodu, a także 

efektywność postępowania dyscyplinarnego w razie ich naruszenia, należy przypisać 

skutecznej działalności prowadzących czynności dochodzeniowe w tym postępowaniu 

rzeczników dyscyplinarnych1571. Słusznie ocenia Ł. Chojniak, iż „natychmiastowa […] 

reakcja rzecznika dyscyplinarnego jest […] gwarancją zachowania właściwych wzorców 

wykonywania zawodu, przywracania zachwianych ewentualnie standardów oraz, w 

 
1569 Orzeczenie WSD w z dnia 14 września 2019 r., WSD 74/18. Por. orzeczenie WSD z dnia 27 lutego 2016 

r., WSD 90/15. 
1570 Zob. M. Zbrojewska, Wybrane zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów w świetle 

nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze, „Palestra Świętokrzyska” 2014, nr 29-30, s. 35. 
1571 Tamże. 
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sytuacjach skrajnych, postulowania usunięcia danej osoby z szeregów adwokatury przez 

niezależny i niezawisły sąd dyscyplinarny”1572.  

Mając na uwadze, iż zagadnienia adwokackiego postępowania dyscyplinarnego 

doczekały się bogatego omówienia w literaturze1573 (co dotyczy zwłaszcza sądowego etapu 

tego postępowania), wydaje się, iż nie ma potrzeby szczegółowego ich powtarzania na 

łamach niniejszej pracy. W poniższych akapitach zostaną one scharakteryzowane jedynie w 

zarysie ogólnym, z naciskiem na zaprezentowanie procedur korporacyjnych mających na 

celu zapewnienie efektywności działania rzeczników dyscyplinarnych. Zwrócenie większej 

uwagi na wskazaną tu problematykę jest uzasadnione biorąc pod uwagę, że dotychczas nie 

była ono szerzej podejmowana w literaturze. 

Zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze oskarżycielami w postępowaniu przed 

sądem dyscyplinarnym izby adwokackiej są rzecznik dyscyplinarny, a przed WSD - 

Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury, a także ich zastępcy, wykonujący czynności zlecone 

przez rzeczników (art. 93 u.p.o.a.). Ich rola jest zbliżona do roli prokuratora w postępowaniu 

karnym. Wskutek nowelizacji Prawa o adwokaturze dokonanej ustawą z dnia 7 listopada 

2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw1574 Rzecznik 

Dyscyplinarny Adwokatury posiada obecnie status organu adwokatury (art. 9 ust. 1 u.p.o.a.), 

a rzecznik dyscyplinarny organu izby adwokackiej (art. 39 pkt 3a) u.p.o.a.). Przyjęcie 

wskazanego tu rozwiązania niewątpliwie wzmocniło niezależność rzeczników 

dyscyplinarnych wobec pozostałych organów samorządu adwokackiego, a także wpłynęło 

na zwiększenie ich autorytetu w ramach korporacji. Omawiana tu nowelizacja określiła 

również zakres działania rzeczników dyscyplinarnych, których zadania zgodnie z 

przepisami obejmują wykonywanie określonych w ustawie i przepisach wydanych na jej 

podstawie czynności w postępowaniu dyscyplinarnym (art. 51a ust. 1 u.p.o.a. oraz art. 63a 

ust. 1 u.p.o.a.).  

Istotny wpływ na działalność rzeczników dyscyplinarnych w praktyce mają regulacje 

korporacyjne określające szczegółowe zasady podejmowanych przez nich w ramach 

postępowania dyscyplinarnego czynności. Określanie regulaminów działania rzeczników 

dyscyplinarnych (art. 58 pkt 12) lit. i) u.p.o.a.) oraz zasad działania zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu 

 
1572 Ł. Chojniak, Funkcja rzecznika dyscyplinarnego – kilka refleksji, „Palestra” 2014, nr 9, s. 87. 
1573 Zob. w tym zakresie w szczególności: P. Czarnecki, Postępowanie dyscyplinarne…, jw., Legalis; W. 

Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna…, jw., LEX. 
1574 Dz.U. poz. 1778. 
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ich wyboru (art. 58 pkt 5a u.p.o.a.) należy do kompetencji NRA. Uchwałą Nr 50/2018 z dnia 

24 listopada 2018 r. organ ten uchwalił regulamin dotyczący działania rzeczników 

dyscyplinarnych i zastępców rzeczników dyscyplinarnych oraz trybu i sposobu ich wyboru 

(zwany dalej „regulaminem działania rzeczników dyscyplinarnych”). W poniższych 

akapitach zostaną scharakteryzowane najważniejsze jego postanowienia. 

W/w regulacja zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące właściwości 

rzeczników dyscyplinarnych, trybu oraz sposobu wyboru i odwołania zastępców Rzecznika 

Dyscyplinarnego Adwokatury i zastępców rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich, 

postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury 

lub rzecznika dyscyplinarnego izby adwokackiej w trakcie trwania kadencji, czynności w 

postępowaniu dyscyplinarnym, współdziałania rzecznika dyscyplinarnego z innymi 

organami adwokatury lub organami izb adwokackich, sprawozdawczości oraz organizacji 

kancelarii rzecznika dyscyplinarnego. Wskazuje także na ogólny cel postępowania 

dyscyplinarnego, którym – zgodnie z jej treścią – jest „ustalenie czy doszło do popełnienia 

przez adwokata lub aplikanta adwokackiego przewinienia dyscyplinarnego oraz czy 

zachodzą uzasadnione podstawy do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego, względnie czy wystarczające jest zastosowanie innych środków 

przewidzianych przez ustawę” (§ 20 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych).  

Z punktu widzenia efektywności procedury dyscyplinarnej zasadnicze znaczenie 

należy przypisać grupie przepisów dotyczących czynności podejmowanych przez 

rzeczników w postępowaniu dyscyplinarnym. Grupę zasad wspólnych otwiera 

postanowienie, zgodnie z którym w swej działalności rzecznicy dyscyplinarni i ich zastępcy 

kierują się normami prawnymi zawartymi w ustawach i regulaminie oraz postanowieniami 

uchwał NRA (§ 10 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych). Postępowanie 

prowadzone jest z urzędu (§ 11 pkt 1 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych, 

który stanowi powielenie art. 86a u.p.o.a.). Oznacza to, że rzecznik dyscyplinarny powinien 

podejmować odpowiednie czynności zarówno dotyczące wszczęcia postępowania, jak 

również w jego przebiegu, z własnej inicjatywy, nie oczekując w tym zakresie na wniosek 

lub zawiadomienie. W toku postępowania rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek kierować 

się zasadami bezstronności, obiektywizmu, legalizmu, szybkości i równego traktowania (§ 

11 pkt 2 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych).  

Przewlekłości postępowania dyscyplinarnego ma zapobiegać regulacja, zgodnie z 

którą dochodzenie dyscyplinarne co do zasady powinno zostać zakończone w terminie 3 

miesięcy (§ 11 pkt 6 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych). W uzasadnionych 
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wypadkach jego okres może zostać przedłużony przez rzecznika dyscyplinarnego na dalszy 

czas oznaczony, jednak przedłużenie czasu jego trwania na okres powyżej 6 miesięcy 

wymaga doręczenia postanowienia w tym zakresie Rzecznikowi Dyscyplinarnemu 

Adwokatury wraz z uzasadnieniem, w treści którego należy wskazać powody, dla których 

dochodzenie nie zostało ukończone, planowane czynności procesowe oraz przyczyny ich 

nieprzeprowadzenia w toku dotychczasowego dochodzenia (§ 11 pkt 7 regulaminu działania 

rzeczników dyscyplinarnych). Mając na względzie, iż zgodnie z art. 88 ust. 1 u.p.o.a. 

(przedawnienie ścigania) nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego, jeżeli od czasu 

popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 

u.p.o.a., tj. nadużycia przez adwokata wolności słowa i pisma stanowiących ściganą z 

oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, 

kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza przewidzianych – rok1575, w przypadku 

przekazania do rzecznika dyscyplinarnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przewinienia dyscyplinarnego, z treści którego wynika, iż od dnia jego popełnienia upłynął 

okres jednego roku, rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest objąć takie postępowanie 

bezpośrednim nadzorem, w ramach którego kontroluje prawidłowość i terminowość 

czynności procesowych, co najmniej raz w miesiącu (§ 18 pkt 1 regulaminu działania 

rzeczników dyscyplinarnych).  

Przeciwdziałaniu przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego, która 

ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych 

w art. 8 ust. 2 u.p.o.a. - trzy lata (art. 88 ust. 2 u.p.o.a.)1576 służy z kolei regulacja, zgodnie z 

którą w razie skierowania przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego do sądu dyscyplinarnego, jest on obowiązany oznaczyć na 

pierwszej stronie wniosku informację o dacie przedawnienia karalności dyscyplinarnej, zaś 

przypadku, gdy w toku postępowania prowadzonego przed sądem dyscyplinarnym, co 

najmniej z treści jednego zarzutu wynika, iż od dnia popełnienia przewinienia upłynął okres 

dwóch lat, rzecznik zwraca uwagę sądu dyscyplinarnego na powyższy fakt, wnosząc o 

odnotowanie tej informacji w protokole rozprawy lub posiedzenia, a w przypadku 

nierozpoczęcia przewodu sądowego lub zawieszenia postępowania, informuje o powyższej 

 
1575 Zgodnie z ust. 2 art. 88 u.p.o.a. w razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, 

o którym mowa w jego ust. 1, karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 

upłynęło pięć lat, a w przypadkach przewidzianych w art. 8 ust. 2 u.p.o.a. - trzy lata.  
1576 Zgodnie z art. 88 ust. 3 u.p.o.a. jeżeli czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie dyscyplinarne 

następuje dopiero z upływem okresu przedawnienia karalności przestępstwa. 
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sytuacji sąd dyscyplinarny w formie pisma procesowego, składanego do akt sprawy (§ 18 

pkt 2 i 3 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych).  

Wskazać również należy, że rzecznicy dyscyplinarni mają obowiązek przesyłania 

dwa razy do roku (do dnia 30 czerwca oraz do dnia 31 grudnia każdego roku 

kalendarzowego) do Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury wykazu spraw, w których 

dochodzenia dyscyplinarne toczą się powyżej roku czasu, wraz ze wskazaniem czynności 

procesowych wykonanych w sprawie i planem dalszych czynności oraz wyjaśnieniem 

przyczyny niezakończenia postępowania (§ 40 regulaminu działania rzeczników 

dyscyplinarnych), co pozwala na bieżąco monitorować efektywność postępowań 

dyscyplinarnych na obszarze ich działania, a także podejmować niezbędne działania w razie 

stwierdzenia nieprawidłowości. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury oraz rzecznicy 

dyscyplinarni składają nadto każdego roku sprawozdania ze swojej działalności, a Rzecznik 

Dyscyplinarny Adwokatury ponadto sprawozdanie kadencyjne podczas KZA (§ 40 pkt 1-4 

regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych). 

Dochodzenie dyscyplinarne poprzedzają czynności sprawdzające, dokonywane 

przez rzecznika dyscyplinarnego na skutek powzięcia wiadomości wskazujących na 

popełnienie przewinienia dyscyplinarnego (§ 19 pkt 1 regulaminu działania rzeczników 

dyscyplinarnych). Mogą one trwać do 30 dni liczonych od dnia wydania zarządzenia o ich 

przeprowadzeniu, po których rzecznik wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie 

wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego (§ 19 pkt 5 regulaminu działania rzeczników 

dyscyplinarnych).  

Postanowienie o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego wydaje się wyłącznie, gdy 

zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. Stronami 

dochodzenia dyscyplinarnego są obwiniony, czyli adwokat lub aplikant adwokacki, co do 

którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, i pokrzywdzony, czyli osoba, 

której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone postępowaniem obwinionego 

określonym w art. 80 u.p.o.a. (art. 93 ust. 1, 3-4 u.p.o.a.). Ma ono na celu ustalenie czy 

adwokat lub aplikant adwokacki w związku ze swoim działaniem lub zaniechaniem, postąpił 

sprzecznie z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź, czy miało miejsce 

naruszenie jego obowiązków zawodowych oraz zebranie i zabezpieczenie dowodów (§ 20 

pkt 2 i 3 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych). Zgodnie z art. 90 ust. 2 u.p.o.a. 

wszczęcie dochodzenia dyscyplinarnego może również nastąpić na polecenie Ministra 

Sprawiedliwości. Obliguje ono rzecznika dyscyplinarnego wyłącznie do wszczęcia 

dochodzenia dyscyplinarnego, nie wpływa jednak na ostateczną decyzję w przedmiocie 
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sposobu jego zakończenia. Może się ono zatem zakończyć umorzeniem, złożeniem wniosku 

o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do sądu dyscyplinarnego lub skierowaniem 

wniosku o ukaranie do dziekana ORA. W postępowaniu wszczętym w tym trybie Ministrowi 

Sprawiedliwości przysługują prawa strony (art. 90 ust. 2a u.p.o.a.).  

Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia dochodzenia dyscyplinarnego lub zebrane 

w jego toku dostatecznie uzasadniają podejrzenie popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, rzecznik sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, zawierające 

wskazanie obwinionego, dokładne określenie zarzucanego mu przewinienia 

dyscyplinarnego i jego kwalifikacji prawnej (§ 21 pkt 1 i 2 regulaminu działania rzeczników 

dyscyplinarnych). W sytuacji, gdy zebrany w toku dochodzenia dyscyplinarnego materiał 

dowodowy nie daje podstaw do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego lub zachodzi wypadek mniejszej wagi albo jeżeli zachodzi wypadek 

mniejszej wagi i wystarczającym środkiem dyscyplinującym będzie skierowanie wniosku o 

udzielenie upomnienia dziekańskiego wobec adwokata lub aplikanta adwokackiego, 

rzecznik dyscyplinarny wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia dyscyplinarnego (§ 

23 pkt 1 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych; art. 85 ust. 1 u.p.o.a.; art. 95d 

u.p.o.a.).  

Na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego kończące postępowanie przysługuje 

odwołanie, które rzecznik może uwzględnić, uchylając zaskarżone postanowienie i 

podejmując dalsze czynności w postępowaniu dyscyplinarnym lub przekazać je wraz z 

aktami sprawy do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu (§ 24 regulaminu działania 

rzeczników dyscyplinarnych)1577. W razie zaistnienia podstaw do złożenia wniosku o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (a precyzyjniej o wszczęcie postępowania przed 

sądem dyscyplinarnym, gdyż dochodzenie, w sytuacji, gdy osiągnęło już ono fazę 

postępowania przeciwko osobie, czyli po wydaniu przez rzecznika dyscyplinarnego 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów, stanowi już pierwszy etap tego postępowania, 

mając na względzie regulację art. 95c u.p.o.a.) rzecznik dyscyplinarny kieruje je do 

właściwego sądu dyscyplinarnego, o czym informuje obwinionego, ujawnionego 

pokrzywdzonego, właściwego Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Ministra 

Sprawiedliwości oraz Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.  

 
1577 Wskazać należy, że zgodnie z art. 88a ust. 4 u.p.o.a. od orzeczeń i postanowień kończących postępowanie 

dyscyplinarne odwołanie przysługuje stronom oraz Ministrowi Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia odpisu orzeczenia albo postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie i sposobie 

wniesienia odwołania. 
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Zgodnie z art. 93a u.p.o.a. rzecznik dyscyplinarny zobowiązany jest doręczać 

Ministrowi Sprawiedliwości odpisy wydawanych przez siebie postanowień o wszczęciu 

dochodzenia oraz informuje ten organ o wniesieniu do sądu dyscyplinarnego wniosku o 

wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (będącego odpowiednikiem aktu oskarżenia w 

postępowaniu karnym) lub o skierowaniu wniosku o udzielenie upomnienia dziekańskiego 

do dziekana ORA w trybie art. 85 u.p.o.a. 

Jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i wina obwinionego 

nie budzą wątpliwości, oświadczenia złożone przez niego nie są sprzeczne z dokonanymi 

ustaleniami, a jego postawa wskazuje, że cele postępowania dyscyplinarnego zostaną 

osiągnięte wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego może zawierać dołączony 

wniosek o wydanie na posiedzeniu orzeczenia skazującego i orzeczenie uzgodnionych z 

obwinionym kar lub innych środków przewidzianych w ustawie za zarzucane przewinienie 

dyscyplinarne, uwzględniający też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego (§ 33 

regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych; art. 335 k.p.k. w zw. z art. 95n u.p.o.a.). 

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych przewiduje również możliwość 

skierowania sprawy do postępowania mediacyjnego (§ 26-27 regulaminu działania 

rzeczników dyscyplinarnych), którego pozytywny wynik w postaci zawartej pomiędzy 

pokrzywdzonym a obwinionym ugody, obliguje rzecznika dyscyplinarnego do rozważenia 

umorzenia postępowania dyscyplinarnego (art. 95d u.p.o.a.) lub wystąpienia z wnioskiem o 

udzielenie upomnienia dziekańskiego (art. 85 u.p.o.a.). Niezależnie od tego, z ostatnim z 

wymienionych wniosków rzecznik dyscyplinarny obowiązany jest wystąpić za każdym 

razem, gdy spełnione są określone w ustawie przesłanki do udzielenia upomnienia 

dziekańskiego (§ 29 regulaminu działania rzeczników dyscyplinarnych).  

Regulamin działania rzeczników dyscyplinarnych zawiera także procedurę na 

wypadek powzięcia przez rzecznika dyscyplinarnego wiadomości o tymczasowym 

aresztowaniu adwokata lub aplikanta adwokackiego (§ 31-32 regulaminu działania 

rzeczników dyscyplinarnych). Taka sytuacja obliguje rzecznika do wystąpienia do 

prokuratora lub sądu o wydanie odpisu postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, a po 

jego otrzymaniu do wydania postanowienia o wszczęciu dochodzenia dyscyplinarnego 

(jeżeli nie zostało ono wszczęte wcześniej), a także poinformowania sądu dyscyplinarnego 

o tymczasowym aresztowaniu adwokata i złożenia wniosku o skierowanie sprawy na 

posiedzenie w celu tymczasowego zawieszenia w czynnościach zawodowych. W takiej 

sytuacji sąd dyscyplinarny obligatoryjnie orzeka o tymczasowym zawieszeniu w 

czynnościach zawodowych adwokata lub aplikanta adwokackiego (art. 95j ust. 1a u.p.o.a.). 
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Tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych adwokata lub aplikanta 

adwokackiego przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne może 

nastąpić również w innych szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy, 

postanowieniem sądu dyscyplinarnego wydanym na wniosek stron lub z urzędu (art. 95j ust. 

1 u.p.o.a.). Postanowienia w tym przedmiocie są natychmiast wykonalne (art. 95j ust. 2 

u.p.o.a.). Jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zostało zastosowane tymczasowe 

zawieszenie w wykonywaniu czynności zawodowych lub jeżeli powstały przyczyny 

uzasadniające jego uchylenie (art. 95j ust. 4 u.p.o.a.), rzecznik dyscyplinarny niezwłocznie 

składa wniosek o uchylenie tymczasowego zawieszenia obwinionego w czynnościach 

zawodowych. Czynności procesowe w dochodzeniu dyscyplinarnym w sprawach, w których 

zastosowano tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych należy prowadzić w 

pierwszej kolejności oraz bez zbędnej zwłoki. 

Przechodząc do omówienia zagadnień sądowego etapu postępowania 

dyscyplinarnego należy w pierwszej kolejności wskazać, że jego rozpoczęcie, mając na 

względzie art. 90 ust. 1 u.p.o.a., następuje na wniosek uprawnionego oskarżyciela, którym 

może być wyłącznie rzecznik dyscyplinarny (art. 93 ust. 2 u.p.o.a.). Sądownictwo 

dyscyplinarne w samorządzie adwokackim sprawują sądy dyscyplinarne izb adwokackich – 

co do zasady jako pierwsza instancja, oraz WSD – co do zasady jako druga instancja (art. 91 

u.p.o.a.)1578. Odwołanie do WSD przysługuje od wszystkich orzeczeń i postanowień 

kończących postępowanie dyscyplinarne wydanych przez sąd dyscyplinarny izby 

adwokackiej i może zostać wniesione przez strony, którymi są oskarżyciel, obwiniony i 

pokrzywdzony (art. 93 ust. 1 u.p.o.a.), oraz Ministra Sprawiedliwości (art. 88a ust. 4 

u.p.o.a.).  

Sąd dyscyplinarny jest w zakresie orzekania niezawisły (art. 89 ust. 1 u.p.o.a.), a 

także ma zagwarantowaną ustawowo tzw. samodzielność jurysdykcyjną, co oznacza, że 

samodzielnie rozstrzyga nasuwające się zagadnienia prawne i orzeka na mocy przekonania 

opartego na swobodnej ocenie całokształtu dowodów, uwzględniając okoliczności 

przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego (art. 89 ust. 2 u.p.o.a.). 

Rozprawa przed sądem dyscyplinarnym jest jawna, a wyłączenie jej jawności może nastąpić 

 
1578 Ustawa przewiduje w tym zakresie następujące wyjątki: sąd dyscyplinarny izby adwokackiej rozpoznaje 

wszystkie sprawy jako sąd pierwszej instancji, z wyjątkiem rozpatrywania odwołania od upomnienia 

dziekańskiego oraz rozpoznawania odwołania od postanowienia rzecznika dyscyplinarnego o odmowie 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego (art. 91 ust. 2 

u.p.o.a.); WSD rozpoznaje jako sąd pierwszej instancji sprawy dyscyplinarne członków NRA i ORA (art. 91 

ust. 3 pkt 2 u.p.o.a.). 
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wyłącznie z uwagi na zagrożenie ujawnienia tajemnicy adwokackiej albo gdy zachodzą inne 

określone przepisami prawa przyczyny (np. ze względu na ochronę moralności, życia 

prywatnego lub inny ważny interes prywatny, mając na względzie odpowiednie 

zastosowanie przepisów k.p.k. w zw. z art. 95n pkt 1 u.p.o.a.)1579.  

Od orzeczeń sądu drugiej instancji, a więc rozstrzygnięć merytorycznych które 

kończą postępowanie dyscyplinarne i są prawomocne, stronom, Ministrowi 

Sprawiedliwości, RPO oraz Prezesowi NRA przysługuje nadzwyczajny środek odwoławczy 

w postaci kasacji, którą rozpoznaje SN (art. 91a ust. 1 u.p.o.a.)1580. Kasacja może być 

wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa oraz rażącej niewspółmierności kary 

dyscyplinarnej (art. 91b u.p.o.a.), w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia z 

uzasadnieniem za pośrednictwem WSD (art. 91c u.p.o.a.). Do czasu rozpoznania kasacji 

orzeczenie, od którego ją wniesiono nie podlega wykonaniu (art. 91d ust. 2 u.p.o.a.). 

Warto również zwrócić uwagę na uprawnienia Ministra Sprawiedliwości, któremu, 

z mocy art. 95b u.p.o.a., przysługuje w każdym stadium postępowania prawo: 1) wglądu do 

akt postępowania dyscyplinarnego; 2) żądania informacji o wynikach postępowania 

dyscyplinarnego; 3) żądania przesłania prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych; 4) 

żądania przesłania akt sprawy dyscyplinarnej. 

Model adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego, co podkreślał w swych 

orzeczeniach TK1581, wskazuje, że sprawy dyscyplinarne – z racji powierzenia ich 

rozpatrywania sądom korporacyjnym – nie są sprawami stricte sądowymi w rozumieniu 

Konstytucji RP, ale konstytucyjny standard drogi sądowej realizowany jest przez nadzór 

judykacyjny SN1582. Podkreśla się, że taki sposób ukształtowania sądownictwa 

dyscyplinarnego wypełnia również normę, o której mowa w art. 6 EKPCz, zapewnia, więc 

prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpoznania sprawy przez niezależny, niezawisły 

 
1579 Regulacja zapewnia tzw. jawność zewnętrzną z możliwością jej ograniczenia w określonych prawem 

przypadkach, co spełnia wymogi stawiane postępowaniom dyscyplinarnym przez ETPC, który uznaje, że 

sądowe organy dyscyplinarne mieszczą się w pojęciu sądu w rozumieniu art. 6 ust. 1 EKPCz, a tym samym 

postępowanie dyscyplinarne powinno odpowiadać standardom w nim zakreślonym, co ma na celu ochronę 

stron tego postępowania przed niejawnym i pozbawionym publicznej kontroli działaniem wymiaru 

sprawiedliwości oraz zapewniać utrzymanie zaufania do sądów oraz przyczyniać się do rzetelności i 

sprawiedliwego postępowania. Konstytucyjnego umocowania zasady jawności w postępowaniach 

dyscyplinarnych należy poszukiwać w art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy zasadniczej. Zob. A. Korzeniewska-Lasota, 

Jawność postępowań dyscyplinarnych, „Studia Ełckie” 2012, nr 14, s. 521-522. 
1580 Zob. orzeczenie SN z dnia 16 czerwca 2005 r., SDI 15/05, LEX nr 568801; postanowienie SN z dnia 21 

grudnia 2006 r., SDI 28/06, LEX nr 471779. 
1581 Zob. wyroki TK: z dnia 8 grudnia 1998 r., K. 41/97, Dz. U. Nr 158, poz. 1043; z dnia 6 listopada 2012 r., 

K 21/11, OTK-A 2012, nr 10, poz. 119. 
1582 Kwestia ta wzbudzała jednak wątpliwości m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich. Zob. R. Baszuk, Kontrola 

sądowa nad postępowaniem dyscyplinarnym wobec adwokatów i aplikantów adwokackich, „Palestra” 2012, nr 

1-2, s. 89-95.  
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sąd ustanowiony przez ustawę1583. Wyodrębnienie specjalnych procedur dyscyplinarnych i 

nadanie im w pierwszej kolejności pozasądowego charakteru, jak wskazał w jednym z 

wyroków TK, znajduje swoją podstawę w specyfice niektórych grup zawodowych, ich 

autonomii oraz samorządności. Ustawowe, dokonane z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, 

określenie odpowiedzialności dyscyplinarnej tworzy również funkcję ochronną i zapewnia 

członkom korporacji zawodowej niezbędną swobodę i niezależność przy wykonywaniu 

zawodu1584, a także sprzyja zapewnieniu spójności moralnej i zawodowej w zakresie 

praktyki wykonywania zawodu1585. 

Ostatnim etapem postępowania dyscyplinarnego jest postępowanie wykonawcze. 

Odpis prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego sąd dyscyplinarny ma obowiązek 

przesłać właściwej ORA, Ministrowi Sprawiedliwości i NRA (art. 95ł ust.1 u.p.o.a.). 

Organem postępowania wykonawczego jest dziekan ORA, do którego należy wykonywanie 

kar dyscyplinarnych (art. 95ł ust.1a u.p.o.a.), a także – po wykonaniu kary i upływie 

przewidzianego przepisami okresu czasu (art. 95ł ust.4 u.p.o.a.) – wykreślenie wzmianki o 

ukaraniu dyscyplinarnym oraz usunięcie z akt osobowych dokumentów dotyczących 

ukarania w związku z zatarciem kary dyscyplinarnej (art. 95ł ust. 6 u.p.o.a.)1586.  

Przepisy dotyczące adwokackiego postępowania dyscyplinarnego na poziomie 

ustawowym mają charakter dość ogólny, wobec czego zgodnie z art. 95n u.p.o.a. w sprawach 

nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania 

karnego1587. Przepis ten wprowadza również na grunt postępowania dyscyplinarnego 

przepisy rozdziałów I-III k.k.1588, zawierające przepisy regulujące zasady odpowiedzialności 

karnej, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenia odpowiedzialności karnej, które 

podobnie jak przepisy k.p.k., w zakresie nieuregulowanym u.p.o.a. należy stosować 

odpowiednio.  

Zastosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym konkretnego przepisu ustawy 

karnoprocesowej według R. Baszuka wymaga spełnienia dwóch przesłanek: 1) stwierdzenia 

braku przepisu regulującego instytucję lub kwestię proceduralną w u.p.o.a.; 2) zastosowania 

przepisu k.p.k. „odpowiednio”, co oznacza, że przepis pierwotnie odnoszący się do innej, 

 
1583 Zob. J. Trela, Dyskusja, [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne…, jw., s. 26. 
1584 Zob. wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K. 41/97, Dz. U. Nr 158, poz. 1043. 
1585 Zob. P. Skuczyński, Aktualne problemy…, jw., s. 66. 
1586 Zob. K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 95ł, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o adwokaturze…, jw., 

s. 350.  
1587 Zakres ich zastosowania przedstawia W. Kozielewicz. Zob. W. Kozielewicz, Odpowiedzialność 

dyscyplinarna…, jw., LEX. 
1588 Zob. P. Czarnecki, Stosowanie kodeksu karnego w postępowaniach dyscyplinarnych, „Państwo i Prawo” 

2017, nr 10, s. 100-113. 
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wyraźnie uregulowanej sytuacji wymaga dostosowania (modyfikacji) ze względu na różnice 

zachodzące między dwoma abstrakcyjnie określonymi obszarami jego funkcjonowania1589. 

Analogiczna sytuacja – jak twierdzi Baszuk – zachodzi w przypadku stosowania w 

postępowaniu dyscyplinarnym „odpowiednio” przepisów prawa karnego materialnego, 

mających istotne znaczenie zwłaszcza z punktu widzenia gwarancji praw obwinionego w 

tym postępowaniu1590.  

Ponadto, na procedurę dyscyplinarną wpływ mają przepisy: k.p.c. (w zakresie zasad 

działania i ustanawiania pełnomocnika przez pokrzywdzonego), k.p.a. (w zakresie 

wykonywania orzeczeń dyscyplinarnych przez organy wykonawcze) oraz regulacje 

korporacyjne (w zakresie regulowania zadań i kompetencji organów postępowania 

dyscyplinarnego)1591.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1589 Zob. R. Baszuk, Wpływ nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz Kodeksu postępowania karnego na model 

adwokackiego postępowania dyscyplinarnego, „Palestra” 2015, nr 5-6, s. 36.  
1590 Zob. tamże, s. 37; K. Ceglarska-Piłat, M. Zbrojewska, Art. 95n, [w:] P. Kruszyński (red.), Prawo o 

adwokaturze…, jw., s. 355-356. 
1591 Zob. K. Kanty, T. Kanty, Komentarz…, jw., s. 13.  
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Wnioski końcowe 

 

 

Przeprowadzona w dysertacji analiza dowiodła, że regulacje Konstytucji RP stanowią 

przesłankę dla etyki adwokackiej przynajmniej w tym sensie, że ustalanie i egzekwowanie 

norm etycznych przez samorząd adwokatury zabezpiecza prawidłowe wykonywanie 

zawodu adwokata w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1 

Konstytucji RP), co stanowi gwarancję realizacji celów i funkcji adwokatury w państwie, 

którymi są: udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie w ochronie praw i wolności 

obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa (art. 1 ust. 1 u.p.o.a.). Etyka 

adwokacka, przyczyniając się do kształtowania etosu zawodu adwokata oraz wyznaczając 

standard świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej, wpływa na efektywną realizację 

gwarantowanych jednostce konstytucyjnie praw, w tym prawa do sądu – prawa do 

rzetelnego procesu (art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP) oraz prawa do obrony (art. 

42 ust. 2 Konstytucji RP).  

Stanowi to potwierdzenie hipotezy 1, która brzmiała: „Etyka adwokacka poprzez 

kształtowanie prawidłowych postaw etycznych adwokatów przyczynia się do właściwej 

ochrony gwarantowanych konstytucyjnie praw i wolności obywateli, w szczególności 

zapewnia urzeczywistnianie w praktyce wymiaru sprawiedliwości prawa do sądu (prawa do 

rzetelnego procesu) oraz prawa do obrony. Z tego tytułu wpływa na prawidłowe 

funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym”, a także 

częściowe potwierdzenie związanej z nią hipotezy 4, o treści: „Etyka adwokacka istnieje nie 

tylko (i nie przede wszystkim!) w interesie adwokatów i korporacji adwokackiej, ale w 

głównej mierze służy realizacji interesu obywateli, których prawa i wolności pośrednio 

chroni, oraz interesu społecznego, poprzez przyczynianie się do efektywnego i rzetelnego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Realizacja zasad ustrojowych wymaga 

uwzględnienia w praktyce wymiaru sprawiedliwości szczególnej roli adwokata, którego 

zadaniem jest zarówno ochrona interesu jednostki, jak i interesu publicznego. Istotnym 

punktem odniesienia mogą tu być standardy międzynarodowe, zarówno o charakterze 

powszechnym, jak i regionalnym oraz know-how czerpane z doświadczeń państw 

członkowskich organizacji międzynarodowych, m.in. Rady Europy i Unii Europejskiej”.  

Zasady etyki adwokackiej stanowią gwarancję prawidłowego z punktu widzenia 

prawa i etyki, wykonywania zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego, a także 
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ochrony praw i wolności obywateli, co należy do podstawowych zadań adwokatury. W 

państwie prawa niezbędne jest zapewnienie skutecznej pomocy prawnej obywatelom. 

Analiza orzecznictwa i dorobku doktryny przeprowadzona na kartach tej pracy potwierdza, 

że możliwość efektywnej realizacji praw jednostki zależy w wielu przypadkach od 

zagwarantowania jej efektywnej, rzeczywistej pomocy prawnej, która będzie świadczona 

przez profesjonalnego – działającego zgodnie z prawem i zasadami etyki zawodowej – 

pełnomocnika. Zwrócić w tym zakresie należy w szczególności uwagę na orzecznictwo 

ETPC, które wyznacza poziom ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym, a 

zarazem zakres dopuszczalnych ograniczeń w ramach standardów rzetelnego procesu i 

prawa do obrony. Jest to istotne z punktu widzenia praktyki adwokackiej, w której kluczowe 

znaczenie odgrywa możliwość zapewnienia skutecznej ochrony jednostce przy pomocy 

wszelkich zgodnych z prawem i etyką zawodową środków prawnych.  

Adwokat przez zgodne z prawem i etyką adwokacką świadczenie pomocy prawnej 

współdziała w urzeczywistnianiu praworządności, zapewniając wspólnie z sądami oraz 

innymi organami państwa prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Dochodzi 

w ten sposób do realizacji interesu klienta oraz interesu publicznego, pomiędzy którymi – 

jak wspomniano na kartach tej pracy – nie zachodzi konflikt. Szczególna pozycja adwokata 

– jako przedstawiciela klienta, a zarazem współczynnika i gwaranta rzetelnego procesu – 

jest określana i chroniona przez etyczne standardy wykonywania zawodu, nakładane i 

egzekwowane przez organy samorządu adwokackiego. W tym kontekście podstawowym 

zadaniem etyki adwokackiej jest zapobieganie potencjalnemu ryzyku zaistnienia konfliktu 

pomiędzy interesem jednostki a właściwie pojętym interesem wymiaru sprawiedliwości. 

Istotne znaczenie dla określenia pozycji adwokata w wymiarze sprawiedliwości oraz 

zapewnienia możliwości efektywnej realizacji zadań adwokatury w państwie, może mieć 

przyjęcie Europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Wydaje się, że w obliczu wyzwań, 

z którymi mierzą się współcześnie adwokaci, stworzenie skutecznego mechanizmu ochrony 

podstawowych wartości związanych z wykonywaniem ich zawodu przyczyni się do 

wzmocnienia praworządności, w szczególności wzmocni gwarancje realizacji 

podstawowych praw człowieka i obywatela, zarówno w stosunku do członków korporacji, 

jak i osób korzystających z ich usług, co w efekcie pozytywnie wpłynie na kondycję całego 

wymiaru sprawiedliwości. Istotne może okazać się zwłaszcza zwiększenie ochrony 

podstawowych instytucji związanych z wykonywaniem zawodu, które zostały ustanowione 

dla ochrony praw i wolności obywateli, tj. tajemnicy adwokackiej, wolności słowa i 

związanego z nią immunitetu, a także zagwarantowanie pełnej niezależności adwokata od 
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wszelkich wpływów. Podstawowe znaczenie dla efektywności ochrony odgrywać mogą 

mechanizmy wypracowane przez Radę Europy, a także jej autorytet, jako jednej z 

najstarszych i najważniejszych organizacji międzyrządowych na kontynencie europejskim, 

określanej często jako „organizacja wartości”1592, której dokonania na rzecz wdrażania 

standardów dotyczących funkcjonowania instytucji państwa, wymiaru sprawiedliwości, 

przestrzegania praw człowieka, rządów prawa i demokracji są nie do przecenienia1593. 

Hipoteza 2 brzmiała: „Ustalanie i egzekwowanie przestrzegania zasad etyki 

adwokackiej jako element pieczy sprawowanej przez samorząd zawodowy nad należytym 

wykonywaniem zawodu, stanowi podstawowy mechanizm oddziaływania korporacji 

adwokackiej na prawidłowe i zgodne z interesem publicznym wykonywanie zawodu 

adwokata. Zasadnicze znaczenie ma to, by standardy etyczne były przestrzegane w obszarze 

szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości i by istniały skuteczne mechanizmy 

eliminowania postaw nieetycznych. Aktywność ustawodawcy i zmiany legislacyjne w 

wymiarze sprawiedliwości mają przy tym istotny wpływ na kształtowanie możliwości 

skutecznej realizacji ustawowych zadań przez samorząd adwokacki. Obowiązkiem 

ustawodawcy jest stworzenie samorządowi adwokackiemu warunków umożliwiających 

realne sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez adwokatów, a 

także korygowanie przyjętych rozwiązań legislacyjnych pod wpływem doświadczeń z 

praktyki ich stosowania”. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Prawo ustalania i egzekwowania 

norm etycznych przez samorządy zawodowe wynika z powierzenia im przez Konstytucję 

RP funkcji w postaci sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu zaufania 

publicznego w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Adwokatura jest 

samorządem zawodowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, co potwierdziło 

orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów powszechnych i 

administracyjnych. Wynika to także z powierzonych jej zadań ustawowych. Potwierdzają 

one konstytucyjny status zawodu adwokata jako zawodu zaufania publicznego oraz 

adwokatury jako samorządu zawodowego.  

 
1592 Zob. J. Jaskiernia, Rada Europy jako „organizacja wartości”, [w:] Wyjaśnianie polityki, red. J. 

Błuszkowski, J. Zaleśny, „Studia Politologiczne”, nr 17, Warszawa 2010, s. 172. 
1593 Szerzej na temat osiągnięć i historii Rady Europy patrz chociażby: https://www.coe.int/pl/web/about-

us/achievements (dostęp: 27.04.2020); J. Jaskiernia, Rada Europy po 60 latach istnienia, „Państwo i Prawo” 

2009, nr 5, s. 3-18; M. Matyasik, Rada Europy – ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania, 

„Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2009, nr 3, s. 137-146; Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności 

europejskiej, red. I. Głuszyńska, K. Lankosz, WSA Bielsko-Biała, Bielsko-Biała 2008; Rada Europy a 

przemiany demokratyczne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1989–2009, red. J. 

Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010. 
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Jednym z podstawowych zadań samorządu adwokackiego jest dbanie o zachowanie 

wysokich standardów etycznych przez przedstawicieli adwokatury, jako że jest to 

podstawowy czynnik wpływający na poczucie bezpieczeństwa i zaufania po stronie 

obywateli korzystających z pomocy prawnej adwokatów, poziom zaufania społecznego do 

adwokatury, a pośrednio do całego wymiaru sprawiedliwości. Z tego względu w interesie 

zarówno korporacji, jak i społeczeństwa, jest zapewnienie, aby normy etyki adwokackiej 

były egzekwowane w praktyce. Istotne znaczenie należy w związku z tym przypisać 

wzmacnianiu mechanizmów kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem etyki w ramach 

samorządu adwokackiego, a także skutecznej realizacji procedur dyscyplinarnych. 

Adwokatura w tym celu musi być wyposażona w realne instrumenty oddziaływania na 

członków korporacji. Ustawodawca powinien – jak się wydaje – wprowadzać rozwiązania, 

które sprawią, że mechanizmy pieczy nie będą fasadowe, ale skuteczne w praktyce. 

Pozytywny przykład ingerencji w tym zakresie stanowi ugruntowanie pozycji rzeczników 

dyscyplinarnych jako organów samorządu adwokackiego (Rzecznika Dyscyplinarnego 

Adwokatury jako organu Adwokatury, a rzeczników dyscyplinarnych izb adwokackich jako 

organów izb adwokackich), do czego doprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o 

adwokaturze z dnia 7 listopada 2014 r. (Dz.U. poz. 1778), a za czym poszły zmiany 

wewnątrzkorporacyjne, mające na celu nie tylko dostosowanie przepisów do nowych 

regulacji prawnych, ale również przyśpieszenie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, 

w tym poprzez monitorowanie ich terminowości. Za korzystną zmianę należy również uznać 

wprowadzenie mocą przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw 

regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. poz. 829) piątej części egzaminu 

adwokackiego, która obejmuje rozwiązanie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu 

lub zasad etyki adwokackiej. Wymóg ten niewątpliwie podniósł rangę zagadnień etyki z 

perspektywy osób zamierzających przystąpić do egzaminu adwokackiego. Wśród nich – 

przypomnijmy – mogą być również i takie osoby, które nie odbyły szkolenia zawodowego 

w ramach aplikacji adwokackiej, wobec czego przygotowanie do egzaminu zawodowego 

może stanowić dla nich pierwszy kontakt z omawianą tu materią.  

Z punktu widzenia bieżącej kontroli wykonywania przez adwokatów przepisów 

ustawowych oraz korporacyjnych, w tym przestrzegania zasad etyki adwokackiej, na 

szczególną uwagę zasługuje działalność wizytatorów, których zadaniem jest eliminowanie 

uchybień w codziennym funkcjonowaniu oraz usprawnianie pracy zawodowej adwokatów. 

Wydaje się, że praktyczna użyteczność tej formy kontroli jest niedoceniania. Wizytacje 

stanowią niezwykle doniosły instrument, zapewniający nie tylko wykonywanie praktyki 
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zawodowej w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, ale przede wszystkim chroniący 

adwokatów przed wieloma sytuacjami kolizyjnymi, które w konsekwencji mogą prowadzić 

do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Podstawowym ich celem jest jak najszybsze usunięcie 

nieprawidłowości oraz doprowadzenie do stanu zgodności działalności adwokata z 

obowiązującym standardem, co leży w interesie adwokata, korporacji adwokackiej oraz, 

przede wszystkim, w interesie społecznym. Istotne znaczenie w praktyce może odgrywać 

położenie nacisku na działalność instruktażową i wyjaśniającą wizytatorów, a także 

wzmocnienie ich pozycji w ramach adwokatury, jako swoistych korporacyjnych oficerów 

compliance.  

Nie sposób również pominąć potrzeby stałego monitorowania oraz utrzymywania na 

wysokim poziomie kształcenia etycznego w ramach aplikacji adwokackiej i doskonalenia 

zawodowego adwokatów, w formach odpowiadających współczesnym potrzebom 

środowiska adwokackiego oraz gwarantujących ich efektywność. Dużą wartość może 

stanowić upowszechnianie przez organy samorządu wśród członków korporacji 

orzecznictwa dyscyplinarnego, zwłaszcza WSD oraz Sądu Najwyższego, których znaczenie 

wykracza poza rozstrzygnięcie konkretnej sprawy. Z tego tytułu stanowi ono źródło wiedzy 

na temat właściwych postaw etycznych oraz jest pomocne przy interpretacji zasad etyki 

adwokackiej.  

Warto przy tym dbać o to, aby nie tylko obowiązujące zasady etyczne, ale również 

mechanizmy ich egzekwowania były zrozumiałe, tak dla adwokatów, jak i dla 

społeczeństwa, a procedury dyscyplinarne były prowadzone transparentnie. Inaczej mówiąc 

– piecza powinna być sprawowana w sposób, który będzie pogłębiał zaufanie społeczeństwa 

do samorządu zawodowego. Niezbędne jest zarazem wykorzystywanie przez organy 

adwokatury wszelkich dostępnych instrumentów oddziaływania na władze publiczne w celu 

wypracowania optymalnego modelu pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, 

odpowiadającego na wyzwania współczesności, oczekiwania środowiska adwokackiego, a 

przy tym zapewniającego realizację interesu publicznego. Może temu służyć rozwijanie 

współpracy adwokatury z innymi samorządami zawodowymi, zwłaszcza korporacji 

prawniczych, w zakresie inicjowania zmian legislacyjnych pod wpływem doświadczeń ich 

funkcjonowania, a także współdziałanie z organami władzy publicznej poprzez aktywne 

uczestnictwo w procesie legislacyjnym, w celu tworzenia rozwiązań służących należytemu 

wykonywaniu konstytucyjnych funkcji samorządu zawodowego. 

 Hipoteza 3 brzmiała: „Prawidłowe i zgodne z interesem publicznym wykonywanie 

zawodu adwokata wiąże się nie tylko z potrzebą realizacji norm prawnych, ale także z 
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uwzględnieniem zasad i norm etycznych wypracowanych przez samorząd adwokacki. 

Ogólność regulacji prawnych w omawianej materii wymaga ich uzupełnienia normami o 

charakterze tzw. „miękkiego prawa”, tj. normami etyki adwokackiej. Istotne znaczenie może 

mieć tu dorobek prawniczych organizacji międzynarodowych, w szczególności Rady 

Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). W praktyce normy etyki 

adwokackiej mają dla adwokatów charakter wiążący, nie tylko jako reguły właściwe dla 

„wewnętrznych” spraw adwokatury, ale przede wszystkim z punktu widzenia przesłanek 

odpowiedzialności dyscyplinarnej”. 

Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. Określanie zasad etycznego 

postępowania oraz ustalanie treści norm etycznych jest wpisane w istotę adwokatury nie 

tylko z punktu widzenia jej współczesnej pozycji ustrojowej jako samorządu zawodowego 

oraz organu ochrony prawnej o istotnych zadaniach publicznych, ale również 

ukształtowanych historycznie tradycji jej wykonywania i funkcjonowania jako korporacji. 

Z tego tytułu należy przyjąć, że etyka zawodowa jest immanentnie związana z adwokaturą. 

Konstytucja RP oraz ustawodawstwo określają ogólne ramy funkcjonowania 

adwokatury jako samorządu zawodowego oraz wykonywania zawodu adwokata. Wymagają 

one doprecyzowania za pomocą przepisów korporacyjnych w zakresie w jakim przewidują 

to upoważnienia ustawowe oraz wymaga tego realizacja funkcji ustrojowych. Zawarte w 

Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksie Etyki Adwokackiej) 

normy etyczne odgrywają w tym zakresie szczególnie istotną rolę. Przede wszystkim 

stanowią one zasadniczą wskazówkę co do interpretacji przepisów odnoszących się do 

wykonywania zawodu, których ogólność i nieostrość nierzadko sprawia, że wymagają one 

uzupełniania za pomocą norm etycznych. Ponadto wyznaczony przez nie wzorzec etycznego 

wykonywania zawodu dostarcza kryteriów oceny postępowania członków korporacji 

zarówno organom samorządu, jak i społeczeństwu, które jest zainteresowane wysokim 

poziomem etycznym adwokatury. Ma to istotne znaczenie przede wszystkim z punktu 

widzenia realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej, której adwokaci podlegają nie tylko 

z tytułu naruszenia norm prawnych czy obowiązków zawodowych, ale także postępowania 

sprzecznego z zasadami etyki lub godnością zawodu. Przypisanie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wymaga najczęściej odwołania się do norm etycznych, które, zgodnie z 

kierunkiem orzeczniczym przyjętym i konsekwentnie utrzymywanym przez Trybunał 

Konstytucyjny, wyznaczają treść normy prawnej, stanowiącej materialnoprawną podstawę 

odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów, poprzez jej dookreślenie (koncepcja tzw. 

złożonej normy ustawowej).  
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Usytuowanie w systemie prawnym i charakter Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej), jako aktu normatywnego wydanego w 

granicach relatywnie ogólnego upoważnienia ustawowego przez samorząd zawodowy 

adwokatury, nie są jednoznaczne. Z jednej strony w świetle konstytucyjnej konstrukcji 

systemu źródeł prawa nie należy on z całą pewnością do aktów prawnych powszechnie 

obowiązujących, zaś próby usytuowania go w obszarze prawa wewnętrznie obowiązującego 

napotykają na liczne, wskazane na kartach niniejszej dysertacji, problemy. Z drugiej strony 

nie sposób odmówić zawartym w Zbiorze normom etycznym jakiegokolwiek waloru 

prawnego w obszarze prawa powszechnie obowiązującego, przede wszystkim z punktu 

widzenia ich znaczenia dla kształtowania prawidłowej praktyki wykonywania zawodu oraz 

egzekwowania odpowiedzialności zawodowej przez organy samorządu adwokackiego, a 

więc roli, jaką spełniają w procesie interpretacji i stosowania norm prawnych. Korzyścią ze 

spojrzenia na źródła prawa z szerszej perspektywy jest możliwość uwzględnienia różnego 

rodzaju miękkich instrumentów – soft law, których występowanie w systemie prawnym jest 

widoczne w praktyce. Mają one realny wpływ na treść obowiązującego prawa. Obejmują 

one swoim zakresem również korporacyjne regulacje etyczne. W istocie bowiem normy 

etyczne zawarte w kodeksie etyki adwokackiej wywołują określone efekty praktyczne oraz 

– zwłaszcza z punktu widzenia realizacji odpowiedzialności dyscyplinarnej – określone 

skutki prawne, co nadaje im charakter norm miękkiego prawa. W praktyce wykonywania 

zawodu, niezależnie od podnoszonych w doktrynie wątpliwości co do ich statusu 

normatywnego i miejsca ich kodyfikacji w systemie obowiązującego prawa, mają one dla 

adwokatów charakter prawnie wiążący, nie tylko jako reguły korporacyjne właściwe dla 

adwokatury, ale przede wszystkim z punktu widzenia ustawowych przesłanek 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ich znaczenie dobrze oddaje ukute w doktrynie pojęcie 

„miękkie prawo z twardym skutkiem”. 

Poza normami zawartymi w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

(Kodeksie Etyki Adwokackiej) należy uwzględnić rolę międzynarodowych regulacji 

etycznych tworzonych przez organizacje prawnicze, w których zrzeszona jest polska 

adwokatura – CCBE, IBA, UIA. Choć odnoszą się one przede wszystkim do obszaru 

międzynarodowej praktyki prawniczej, to faktycznie wpływają na stosowanie, interpretację 

oraz ujednolicanie norm etyki adwokackiej w poszczególnych krajach. Warto zwrócić 

uwagę, że podkreślają one kluczowe wartości związane z wykonywaniem zawodu 

adwokata, wspólne dla adwokatury europejskiej (CCBE) i światowej (IBA, UIA), co 

wzmacnia ich znaczenie i ochronę przed naruszeniem na poziomie krajowym.  
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Szczególny wpływ na wykonywanie zawodu adwokata w Polsce mają regulacje 

CCBE, która jest uznaną przez KE reprezentacją prawników europejskich. Podstawowe 

znaczenie mają normy zawarte w Kodeksie Postępowania Prawników Europejskich, który – 

za sprawą uchwały NRA z dnia 22 listopada 2014 r. – został przyjęty do stosowania przez 

adwokatów polskich świadczących pomoc prawną za granicą oraz adwokatów 

zagranicznych w Polsce. Zawarte w nim normy zostały uwzględnione w treści Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej). 
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Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 2015 r. oraz uchwałą nr 5/2017 Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. t.j. Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu 

odbywania aplikacji adwokackiej na podstawie uchwały nr 5/2017 Naczelnej Rady 

Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. 

Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów przyjęty 

uchwałą nr 27/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 września 2011 r. ze zmianami 

wprowadzonymi uchwałą nr 8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 



393 

 

r. oraz uchwałą nr 27/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 września 2017 r., 

uchwałą nr 42/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 czerwca 2018 r., uchwałą 

69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r., tj. Obwieszczenie 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania 

wizytatorów na podstawie uchwały nr 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 

września 2019 r. 

Regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, tj. 

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 października 2013 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w 

kancelarii indywidualnej lub spółkach. 

Rekomendacja R (2000) 21 Rady Europy Komitetu Ministrów do państw członkowskich 

dotycząca wolności wykonywania zawodu prawnika (Recommendation No. R(2000)21 of 

the Committee of Ministers to Member States on the freedom of exercise of the profession of 

lawyer). 

Rekomendacja 2121 (2018) w sprawie opracowania europejskiej konwencji o zawodzie 

prawnika (The case for drafting a European convention on the profession of lawyer). 

Resolution on Non-Discrimination in Legal Practice. Adopted by the Council of the 

International Bar Association on 13 September, 1998, at Vancouver. 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 września 2007 r. w sprawie instytucjonalnych 

i prawnych skutków stosowania instrumentów tzw. "miękkiego prawa" (soft law) 

(2007/2028(INI)). 

Rezolucja 2188 (2020) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Zasady i gwarancje 

mające zastosowanie do adwokatów” (The principles and guarantees for advocates). 

Rezolucja 2348 (2020) Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy „Zasady i gwarancje 

mające zastosowanie do adwokatów” (The principles and guarantees for advocates). 

Statut International Bar Association. 

Statutes of the Union Internationale des Avocats (International Association of Lawyers). 

Statut Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej, Załącznik 

do Uchwały nr 34/2021 Prezydium NRA z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

Statut Międzynarodowej Unii Adwokatów (Union Internationale Des Avocats). 

Statut Międzynarodowego Związku Adwokatów (UIA). 

Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera. 

The Declaration of Perugia on the Principles of Professional Conduct of the Bars and Law 

Societies of the European Community. 
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The Explanatory Memorandum. 

Turin Principles of Professional Conduct for the Legal Profession in the 21st Century. 

Uchwała Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym w sprawie Zbioru 

Zasad Etyki Zawodowej Prokuratorów z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Uchwała nr 1 KZA z dnia 26 listopada 1995 r. 

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury - w obronie demokracji, 

praw obywatela i samorządności z dnia 6 marca 2010 r. 

Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 20 listopada 2010 r. 

Uchwała X Krajowego Zjazdu Adwokatury „W obronie praw człowieka” z dnia 20 listopada 

2010 r. 

Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r. 

Uchwała Programowa III Krajowego Zjazdu Adwokatury odbywającego się w dniach 28-

29 listopada 1998 r. w Warszawie. 

Uchwała Programowa XI Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 23 listopada 2013 r. 

Uchwała Nr 15 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 

Uchwała Nr 16 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 

Uchwała Nr 18 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 

Uchwała Nr 26 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 26 listopada 2016 r. 

Uchwała Nr 25 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zadań 

powierzonych Naczelnej Radzie Adwokackiej w kadencji 2021-2025. 

Uchwała nr 17 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie 

ochrony praworządności.  

Uchwała nr 18 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie reformy 

wymiaru sprawiedliwości i ochrony zawodu adwokata. 

Uchwała nr 22 Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia 17 września 2021 r. w sprawie reformy 

systemu pomocy prawnej z urzędu. 

Uchwała NRA Nr 6/V/93 z dnia 26 września 1993 r.  

Uchwała NRA Nr 1/VIII/94 z dnia 18 czerwca 1994 r. 

Uchwała NRA Nr 43/2004 z dnia 5 czerwca 2004 r. 

Uchwała NRA Nr 47/2004 z dnia 18 września 2004 r. 
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Uchwała NRA Nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r.  

Uchwała NRA Nr 83/2010 z dnia 3 lipca 2010 r. w przedmiocie współkształtowania nowego 

prawa o adwokaturze. 

Uchwały NRA Nr 33/2011-54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. 

Uchwała NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym 

adwokatów”. 

Uchwała NRA nr 70/2012 z dnia 17 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 57/2011 

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 roku - „O doskonaleniu zawodowym 

adwokatów”. 

Uchwała NRA Nr 20/2014 z dnia 22 listopada 2014 r.  

Uchwała NRA Nr 64/2016 z dnia 25 czerwca 2016 r. 

Uchwała NRA Nr 44/2018 z dnia 9 czerwca 2018 r.  

Uchwała NRA Nr 53/2018 z dnia 24 listopada 2018 r. w sprawie rekomendowanego 

postępowania dotyczącego ochrony tajemnicy adwokackiej. 

Uchwała NRA Nr 66/2019 z dnia 21 września 2019 r. 

Uchwała NRA nr 76/2020 z dnia 18 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 57/2011 

Naczelnej Rady Adwokackiej „O doskonaleniu zawodowym adwokatów” z dnia 19 

listopada 2011 r. ze zmianami – Uchwałą Nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 

17 marca 2012 r. i Uchwałą Nr 49/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 13 listopada 

2015 roku (tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Prezydium NRA z 15 grudnia 2015 

roku). 

Uchwała NRA Nr 94/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały NRA nr 57/2011 

z dnia 19 listopada 2011 r. „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”. 

Uchwała NRA Nr 110/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie projektu Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. 

Uchwała Prezydium NRA z dnia 10 października 1966 r.  

Uchwała Prezydium NRA z dnia 27 października 1993 r. 

Uchwała Prezydium NRA Nr 71/2015 z dnia 17 marca 2015 r. 

Uchwała Prezydium NRA Nr 108/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku. 

Uchwała Prezydium NRA Nr 34/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku. 

UIA and its Collective members’ statement on professional privilege. 

UIA Standards for Lawyers Establishing a Legal Practice Outside Their Home Country. 
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Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków. Raport przygotowany dla Polskiej 

Izby Inżynierów Budownictwa, Research International Pentor, Warszawa 2008. 

Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu - projekt z 1986 r. (z uzasadnieniem). 

Zasady Etyki Adwokackiej – wytyczne ustalone przez Radę Adwokacką we Lwowie. 

Zdanie odrębne sędziów Cz. Bakalarskiego do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 

r., U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 

Zdanie odrębne sędziego H. Groszyka do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., 

U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 

Zdanie odrębne sędziego K. Działochy do postanowienia TK z dnia 7 października 1992 r., 

U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 

Zdanie odrębne sędziego R. Orzechowskiego do postanowienia TK z dnia 7 października 

1992 r., U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 

 

Orzecznictwo 

 

Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP 

 

Orzeczenie TK z dnia 7 stycznia 1992 r., K 8/91, OTK 1992, poz. 5. 

Orzeczenie TK z dnia 8 grudnia 1992 r., K 3/92, OTK 1992 nr 2, poz. 26. 

Orzeczenie TK z dnia 26 kwietnia 1995 r., K 11/94, OTK 1995, nr 1, poz. 12. 

Orzeczenie TK z dnia 25 listopada 1996 r., K 12/96, OTK 1996 nr 6, poz. 51. 

Postanowienie TK z dnia 7 października 1992 r., U 1/92, OTK 1992 nr 2, poz. 38. 

Postanowienie TK z dnia 30 maja 2000 r., U 5/99, OTK 2000, nr 4, poz. 114. 

Postanowienie TK z dnia 6 października 2004 r., SK 42/02, OTK-A 2004 nr 9, poz. 97. 

Postanowienie TK z dnia 4 października 2010 r., SK 12/08, OTK-A 2010, nr 8, poz. 87. 

Uchwała TK z dnia 17 marca 1993 r., W 16/92, OTK 1993, nr 1, poz. 16. 

Wyrok TK z dnia 9 czerwca 1998 r., K 28/97, OTK 1998 nr 4, poz. 50. 

Wyrok TK z dnia 15 września 1998 r., K 10/98, OTK 1998 nr 5, poz. 64. 

Wyrok TK z dnia 24 listopada 1998 r., K 22/98, OTK 1998, nr 7, poz. 115. 

Wyrok TK z dnia 1 grudnia 1998 r., K 21/98, OTK ZU 1998 nr 7, poz. 116. 
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Wyrok TK z dnia 8 grudnia 1998 r., K. 41/97, Dz. U. Nr 158, poz. 1043. 

Wyrok TK z dnia 16 marca 1999 r., SK 19/98, OTK 1999 nr 3, poz. 36. 

Wyrok TK z dnia 14 czerwca 1999 r., K 11/98, OTK 1999 nr 5, poz. 97. 

Wyrok TK z dnia 19 października 1999 r., SK 4/99, OTK 1999, nr 6, poz. 119. 

Wyrok TK z dnia 28 czerwca 2000 r., K 25/99, OTK 2000 nr 5, poz. 141. 

Wyrok TK z dnia 27 lutego 2001 r., K 22/00, OTK 2001, nr 3, poz. 48. 

Wyrok TK z dnia 4 kwietnia 2001 r., K 11/00, OTK 2001, nr 3, poz. 54. 

Wyrok TK z dnia 22 maja 2001 r., K 37/00, OTK 2001, nr 4, poz. 86. 

Wyrok TK z dnia 12 lipca 2001 r., SK 1/01, OTK 2001 nr 5, poz. 127. 

Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2001 r., SK 18/00, OTK 2001 nr 8, poz. 256. 

Wyrok TK z dnia 12 marca 2002 r., P 9/01, OTK-A 2002 nr 2, poz. 14. 

Wyrok TK z dnia 7 maja 2002 r., SK 20/00, OTK-A 2002 nr 3, poz. 29. 

Wyrok TK z dnia 8 maja 2002 r., K 29/00, OTK-A 2002, nr 3, poz. 30. 

Wyrok TK z dnia 13 maja 2002 r., SK 32/01, OTK-A 2002 nr 3, poz. 31. 

Wyrok TK z dnia 21 maja 2002 r., K 30/01, OTK-A 2002, nr 3, poz. 32. 

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2002 r., K 34/01, OTK-A 2002, nr 6, poz. 84. 

Wyrok TK z dnia 18 lutego 2003 r., K 24/02, OTK-A 2003, nr 2, poz. 11. 

Wyrok TK z dnia 5 marca 2003 r., K 7/01, OTK-A 2003 nr 3, poz. 19. 

Wyrok TK z dnia 18 marca 2003 r., K 50/01, OTK-A 2003, nr 3, poz. 21. 

Wyrok TK z 10 czerwca 2003 r., SK 37/02, OTK-A 2003, nr 6, poz. 53. 

Wyrok TK z dnia 26 listopada 2003 r., SK 22/02, OTK-A 2003 nr 9, poz. 97. 

Wyrok TK z dnia 3 grudnia 2003 r., K 5/02, OTK-A 2003 nr 9. 

Wyrok TK z dnia 17 lutego 2004 r., SK 39/02, OTK-A 2004 nr 2, poz. 7. 

Wyrok TK z dnia 18 lutego 2004 r., P 21/02, OTK-A 2004, nr 2, poz. 9. 

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2004 r., K 18/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 103. 

Wyrok TK z dnia 22 listopada 2004 r., SK 64/03, OTK-A 2004 nr 10, poz. 107. 

Wyrok TK z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04, OTK-A 2005, nr 5, poz. 49. 
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Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2005 r., SK 22/05, OTK-A 2005 nr 11, poz. 135. 

Wyrok TK z dnia 19 kwietnia 2006 r., K 6/06, OTK-A 2006, nr 4, poz. 45. 

Wyrok TK z dnia 1 września 2006 r., SK 14/05, OTK-A 2006 nr 8, poz. 97. 

Wyrok TK z dnia 22 września 2006 r., U 4/06, OTK-A 2006 nr 8, poz. 109. 

Wyrok TK z dnia 3 listopada 2006 r., K 31/06, OKT-A 2006 nr 9, poz. 135. 

Wyrok TK z dnia 8 listopada 2006 r., K 30/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 149. 

Wyrok TK z dnia 2 lipca 2007 r., K 41/05, OTK-A 2007 nr 7, poz. 72. 

Wyrok TK z dnia 24 października 2007 r., SK 7/06, OTK-A 2007 nr 9, poz. 108. 

Wyrok TK z dnia 4 marca 2008 r., SK 3/07, OTK-A 2008, nr 2, poz. 25. 

Wyrok TK z dnia 26 marca 2008 r., K 4/07, OTK-A 2008, nr 2, poz. 28. 

Wyrok TK z dnia 23 kwietnia 2008 r., SK 16/07, OTK-A 2008 nr 3, poz. 45. 

Wyrok TK z dnia 30 września 2008 r., K 44/07, OTK-A 2008 nr 7, poz. 126. 

Wyrok TK z dnia 28 kwietnia 2009 r., P 22/07, Dz.U. 2009 nr 68, poz. 585. 

Wyrok TK z dnia 14 maja 2009 r., K 21/08, OTK-A 2009, nr 5, poz. 67. 

Wyrok TK z dnia 9 lipca 2009 r., SK 48/05, OTK-A 2009 nr 7, poz. 108. 

Wyrok TK z dnia 1 grudnia 2009 r., K 4/08, OTK-A 2009, nr 11, poz. 162. 

Wyrok TK z dnia 4 października 2010 r., SK 12/08, OTK-A 2010, nr 8, poz. 87. 

Wyrok TK z 18 października 2010 r., K 1/09, OTK-A 2010, nr 8, poz. 76.  

Wyrok TK z dnia 14 grudnia 2010 r., K 20/08, OTK-A 2010, nr 10, poz. 129. 

Wyrok TK z dnia 30 listopada 2011, K 1/10, OTK-A 2011, nr 9, poz. 99. 

Wyrok TK z dnia 6 marca 2012 r., K 15/08, OTK-A 2012, nr 3, poz. 24. 

Wyrok TK z dnia 7 marca 2012 r., K 3/10, OTK-A 2012, nr 3, poz. 25. 

Wyrok TK z dnia 25 czerwca 2012 r., K 9/10, OTK-A 2012, nr 6, poz. 66. 

Wyrok TK z dnia 25 lipca 2012 r., K 14/10, OTK-A 2012, nr 7, poz. 83. 

Wyrok TK z dnia 6 listopada 2012 r., K 21/11, OTK-A 2012, nr 10, poz. 119. 

Wyrok TK z dnia 20 listopada 2012 r., SK 3/12, OTK-A 2012 nr 10, poz. 123. 

Wyrok TK z dnia 4 grudnia 2012 r., U 3/11, OTK-A 2012, nr 11, poz. 131. 
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Wyrok TK z dnia 12 lutego 2013 r., K 6/12, OTK-A 2013, nr 2, poz. 16. 

Wyrok TK z dnia 27 czerwca 2013 r., K 12/10, OTK-A 2013, nr 5, poz. 65. 

Wyrok TK z dnia 30 lipca 2014 r., K 23/11, OTK-A 2014, nr 7, poz. 80. 

Wyrok TK z dnia 25 listopada 2014 r., K 54/13, OTK 2014 nr 10, poz. 114. 

Wyrok TK z dnia 24 marca 2015 r., K 19/14, OTK-A 2015, nr 3, poz. 32. 

Wyrok TK z dnia 23 listopada 2016 r., K 6/14, OTK-A 2016, poz. 98.  

Wyrok TK z dnia 8 stycznia 2019 r., SK 6/16, OTK-A 2019, poz. 3. 

 

Orzecznictwo Sądu Najwyższego RP 

 

Orzeczenie SN z dnia 28 października 1966 r., RAD 10/66, LEX nr 1633445. 

Orzeczenie SN z dnia 26 października 1971 r., V KRN 375/71, OSNKW 1972, nr 2, poz. 

36. 

Orzeczenie SN z dnia 16 czerwca 2005 r., SDI 15/05, LEX nr 568801. 

Postanowienie SN z dnia 3 czerwca 1976 r., III CRN 64/76, OSNC 1977, nr 1, poz. 14. 

Postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1994 r., WO 11/94, OSNKW 1994, nr 5-6, poz. 36. 

Postanowienie SN z dnia 7 grudnia 1999 r., I CKN 796/99, OSNC 2000, nr 6, poz. 114. 

Postanowienie SN z dnia 6 kwietnia 2000 r., II CKN 285/00, OSNC 2000, nr 10, poz. 188. 

Postanowienie SN z dnia 28 lipca 2004 r., V KK 60/04, LEX nr 121690. 

Postanowienie SN z dnia 23 sierpnia 2006 r., SDI 12/06, LEX nr 471777. 

Postanowienie SN z dnia 12 października 2006 r., IV KK 199/06, OSNKW 2007, nr 3, poz. 

24. 

Postanowienie SN z dnia 21 grudnia 2006 r., SDI 28/06, LEX nr 471779. 

Postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2007 r., III KK 338/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 2741. 

Postanowienie SN z dnia 26 października 2011 r., I KZP 12/11, OSNKW 2011, nr 10, poz. 

90. 

Postanowienie SN z dnia 20 sierpnia 2014 r., II KK 184/14, LEX nr 1504559. 

Postanowienie SN z dnia 27 listopada 2014 r., IV KK 351/14, LEX nr 1545168. 

Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2014 r., SDI 44/14, LEX nr 1565786. 
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Postanowienie SN z dnia 11 lutego 2016 r., SDI 71/15, OSNKW 2016, nr 5, poz. 34. 

Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2016 r., SDI 60/16, LEX nr 2186065. 

Postanowienie SN z dnia 13 grudnia 2017 r., SDI 87/17, LEX nr 2435676. 

Postanowienie SN z dnia 11 czerwca 2019 r., II DSI 16/19, OSNID 2020, nr 2. 

Uchwała SN z dnia 18 września 1992 r., III CZP 112/92, OSNC 1993, nr 5, poz. 75. 

Uchwała SN z dnia 16 czerwca 1994 r., I KZP 5/94, OSNKW 1994, nr 7-8, poz. 41. 

Uchwała SN z dnia 9 czerwca 2006 r., I KZP 10/06, OSNKW 2006, nr 7-8, poz. 65. 

Wyrok SN z dnia 24 listopada 1933 r., III C 50/33, OSN 1934, nr 6, poz. 409. 

Wyrok SN z dnia 13 maja 1994 r., I PO 4/94, OSNP 1994, nr 3, poz. 52. 

Wyrok SN z dnia 21 września 1995 r., I PO 8/95, OSNP 1996, nr 7, poz. 106. 

Wyrok SN z dnia 7 października 1997 r., II KKN 266/96, OSNKW 1998, nr 1-2, poz. 5. 

Wyrok SN z dnia 14 października 1999 r., III SZ 2/99, OSNP 2000, nr 20, poz. 772. 

Wyrok SN z dnia 29 maja 2001 r., I CKN 1217/98, OSNC 2002, nr 1, poz. 13. 

Wyrok SN z dnia 26 lutego 2004 r., III SZ 2/03, OSNP 2004, nr 22, poz. 395. 

Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2004 r., II KK 296/03, LEX nr 109839. 

Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 2004 r., III SK 28/04, OSNP 2005, nr 3, poz. 47. 

Wyrok SN z dnia 1 października 2004 r., SDI 33/04, LEX nr 568845. 

Wyrok SN z dnia 8 lipca 2010 r., II CSK 108/10, LEX nr 602676. 

Wyrok SN z dnia 15 lipca 2010 r., SDI 12/10, OSNKW 2011, nr 3, poz. 25. 

Wyrok SN z dnia 19 października 2011 r., II CSK 85/11, LEX nr 1147739.. 

Wyrok SN z dnia 29 listopada 2012 r., V CSK 568/11, LEX nr 1289053. 

Wyrok SN z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14, LEX nr 1541265. 

Wyrok SN z dnia 5 listopada 2015 r., III ZS 8/15, LEX nr 1968449. 

Wyrok SN z dnia 15 września 2016 r., I CSK 607/15, LEX nr 2153424. 

Wyrok SN z dnia 8 października 2020 r. II DSI 50/20, LEX nr 3277552. 
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Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych 

 

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 24 stycznia 2002 r., II AKz 499/01, KZS 2002, nr 1, 

poz. 19. 

Postanowienie SA w Białymstoku z dnia 19 września 2008 r., II AKz 286/08, OSAB 2008, 

nr 2-3, poz. 60. 

Postanowienie SA we Wrocławiu z dnia 4 listopada 2010 r., II AKz 588/10, LEX nr 621274. 

Postanowienie SA w Lublinie z dnia 10 listopada 2010 r., II AKzw 959/10, LEX nr 628250. 

Postanowienie SA w Szczecinie z dnia 29 października 2013 r., II AKz 330/13, OSASz 

2014, nr 2, poz. 37-73. 

Postanowienie SA w Krakowie z dnia 12 października 2015 r., II AKz 348/15, KZS 2015, 

nr 10, poz. 51. 

Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 października 1992 r., II AKr 149/92, KZS 1992, nr 10, poz. 

11. 

Wyrok SA w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r., II AKa 57/17, LEX nr 2338568. 

Wyrok SA w Krakowie z dnia 13 września 2017 r., I ACa 1302/16, LEX nr 2449769. 

 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego 

 

Postanowienie NSA z dnia 5 września 2017 r., I OZ 1273/17, LEX nr 2375515. 

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 15 października 2008 r., II GPS 4/08, ONSAiWSA 

2009, nr 1, poz. 1 

Uchwała składu 7 sędziów NSA z dnia 25 marca 2013 r., II GPS 1/13, ONSAiWSA 2013, 

nr 4, poz. 60. 

Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 1991 r., II SA 75/91, LEX nr 1688047. 

Wyrok NSA w Warszawie z dnia 23 kwietnia 1991 r., II SA 238/91, ONSA 1992, nr 3-4, 

poz. 61. 

Wyrok NSA z dnia 18 sierpnia 1994 r., II SA 860/93, LEX nr 11076. 

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2001 r., II SA 725/00, LEX nr 53476. 

Wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2001 r., II SA 1610/00, LEX nr 53475. 

Wyrok NSA z dnia 27 sierpnia 2008 r., II OSK 231/08, LEX nr 493541. 
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Wyrok NSA z dnia 20 stycznia 2010 r., II GSK 324/09, LEX nr 596756. 

Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2010 r., II GSK 590/10, LEX nr 596971. 

Wyrok NSA z dnia 5 kwietnia 2013 r., II GSK 2332/11, ONSAiWSA 2014, nr 2, poz. 27. 

Wyrok NSA z dnia 11 maja 2017 r., I OSK 2765/16, LEX nr 2347182. 

Wyrok NSA z dnia 29 sierpnia 2017 r., II GSK 3308/15, LEX nr 2381092. 

Wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2018 r., I OSK 1449/16, LEX nr 2466833. 

 

Orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 

 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2006 r., VI SA/Wa 2380/05, LEX nr 212165. 

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca 2017 r., VI SA/Wa 773/17, LEX nr 2420899. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2018 r., IV SAB/Wr 56/18, LEX nr 2493664. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r., I SA/Wr 85/18, LEX nr 2656892. 

Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2020 r., III SAB/Wr 90/20, LEX nr 3111158 

 

Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

 

Decyzja z dnia 5 lipca 1977 r. w sprawie X. przeciwko Austrii, skarga nr 7138/75. 

Decyzja z dnia 8 lipca 1978 r. w sprawie Ensslin, Baader i Raspe przeciwko Niemcom, skargi 

nr 7572/76, 7586/76 i 7587/76. 

Decyzja z dnia 8 grudnia 1983 r. w sprawie Biondo przeciwko Włochom, skarga nr 8821/79. 

Decyzja z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie Ostergren i inni przeciwko Szwecji, skarga nr 

13572/88. 

Decyzja z dnia 12 października 1994 r. w sprawie Sjöström przeciwko Szwecji, skarga nr 

19853/92. 

Decyzja z dnia 9 maja 1999 r. w sprawie Lindner przeciwko RFN, skarga nr 32813/96. 

Decyzja z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie Ramon Franquesa Freixas przeciwko 

Hiszpanii, skarga nr 53590/99. 

Decyzja z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie A. przeciwko Finlandii, skarga nr 44998/98. 
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Wyrok ETPC z dnia 21 lutego 1975 r. w sprawie Golder przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga 

nr 4451/70. 

Wyrok ETPC z dnia 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i inni przeciwko Niderlandom, skargi 

nr 51000-5102/71. 

Wyrok ETPC z dnia 13 czerwca 1979 r. w sprawie Marckx przeciwko Belgii, skarga nr 

6833/74. 

Wyrok ETPC z dnia 9 października 1979 r. w sprawie Airey przeciwko Irlandii, skarga nr 

6289/73. 

Wyrok ETPC z dnia 13 maja 1980 r. w sprawie Artico przeciwko Włochom, skarga nr 

6694/74. 

Wyrok ETPC z dnia 25 kwietnia 1983 r. w sprawie Pakelli przeciwko Niemcom, skarga nr 

8398/78. 

Wyrok ETPC z dnia 24 października 1983 r. w sprawie Albert i Le Compte przeciwko Belgii, 

skarga nr 7299/75.  

Wyrok ETPC z dnia 28 czerwca 1984 r. w sprawie Carmpbell i Feli przeciwko Wielkiej 

Brytanii, skarga nr 7819/77.  

Wyrok ETPC z dnia 9 lipca 1984 r. w sprawie Goddi przeciwko Włochom, skarga nr 8966/80. 

Wyrok ETPC z dnia 19 grudnia 1989 r. w sprawie Kamasinski przeciwko Austrii, skarga nr 

9783/82. 

Wyrok ETPC z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie Quaranta przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

12744/87. 

Wyrok ETPC z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie Philis przeciwko Grecji, skargi nr 

12750/87, 13780/88, 14003/88. 

Wyrok ETPC z dnia 30 października 1991 r. w sprawie Borgers przeciwko Belgii, skarga nr 

12005/86. 

Wyrok ETPC z dnia 28 listopada 1991 r. w sprawie S. przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

13965/88. 

Wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r. w sprawie Croissant przeciwko Niemcom, skarga 

nr 30454/96. 

Wyrok ETPC z dnia 25 września 1992 r. w sprawie Pham Hoang przeciwko Francji, skarga 

nr 13191/87. 

Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1992 r. w sprawie Niemietz przeciwko Niemcom, skarga nr 

13710/88. 
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Wyrok ETPC z dnia 27 października 1993 r. w sprawie Dombo Beheer B.V. przeciwko 

Holandii, skarga nr 14448/88. 

Wyrok ETPC z dnia 24 listopada 1993 r. w sprawie Imbrioscia przeciwko Szwajcarii, skarga 

nr 13972/88. 

Wyrok ETPC z dnia 24 lutego 1994 r. w sprawie Casado Coca przeciwko Hiszpanii, skarga 

nr 15450/89. 

Wyrok ETPC z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie Bellet przeciwko Francji, skarga nr 

40886/06. 

Wyrok ETPC z dnia 22 lutego 1996 r. w sprawie Bulut przeciwko Austrii, skarga nr 

17358/90. 

Wyrok ETPC z dnia 10 czerwca 1996 r. w sprawie Benham przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 19380/92. 

Wyrok ETPC z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Foucher przeciwko Francji, skarga nr 

22209/93. 

Wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie Daud przeciwko Portugalii, skarga nr 

22600/93. 

Wyrok ETPC z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Schöpfer przeciwko Szwajcarii, skarga nr 

25405/94. 

Wyrok ETPC z dnia 9 czerwca 1998 r. w sprawie Twalib przeciwko Grecji, skarga nr 

24294/94. 

Wyrok ETPC z dnia 30 lipca 1998 r. w sprawie Aerts przeciwko Belgii, skarga nr 25357/94. 

Wyrok ETPC z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie Pélissier i Sassi przeciwko Francji, skarga 

nr 25444/94. 

Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie T. przeciwko Wielkie Brytanii, skarga nr 

24724/94.  

Wyrok ETPC z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie V. przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

24888/94. 

Wyrok ETPC z dnia 27 lipca 2000 r. w sprawie Kuopila przeciwko Finlandii, skarga nr 

27752/95. 

Wyrok ETPC z dnia 6 września 2000 r. w sprawie Magee przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 28135/95. 

Wyrok ETPC z dnia 26 września 2000 r. w sprawie Biba przeciwko Grecji, skarga nr 

33170/96. 
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Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2001 r. w sprawie Gnahoré przeciwko Francji, skarga nr 

40031/98. 

Wyrok ETPC z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie Sadak i inni przeciwko Turcji, skargi nr 

29900/96, 29901/96, 29902/96 i 29903/96. 

Wyrok ETPC z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie G.B. przeciwko Francji, skarga nr 

44069/98. 

Wyrok ETPC z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie Brennan przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 39846/98. 

Wyrok ETPC z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie McVicar przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga 

nr 46311/99. 

Wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie Nikula przeciwko Finlandii, skarga nr 

31611/96. 

Wyrok ETPC z dnia 4 września 2002 r. w sprawie Essaadi przeciwko Francji, skarga nr 

49384/99. 

Wyrok ETPC z dnia 26 maja 2002 r. w sprawie Del Sol przeciwko Francji, skarga nr 

46800/99. 

Wyrok ETPC z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie Nikula przeciwko Finlandii, skarga nr 

31611/96. 

Wyrok ETPC z dnia 4 września 2002 r. w sprawie Essaadi przeciwko Francji, skarga nr 

49384/99. 

Wyrok ETPC z dnia 10 października 2002 r. w sprawie Czekalla przeciwko Portugalii, 

skarga nr 38830/97. 

Wyrok ETPC z dnia 16 października 2002 r. w sprawie P., C. i S. przeciwko Wielkiej 

Brytanii, skarga nr 56547/00. 

Wyrok ETPC z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie A. przeciwko Wielkiej Brytanii, skarga nr 

35373/97. 

Wyrok ETPC z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie Běleš i inni przeciwko Czechom, skarga nr 

47273/99. 

Wyrok ETPC z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie Bertuzzi przeciwko Francji, skarga nr 

36378/97. 

Wyrok ETPC z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie Lagerblom przeciwko Szwecji, 26891/95. 

Wyrok ETPC z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Steur przeciwko Holandii, skarga 

nr 39657/98. 
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Wyrok ETPC z dnia 13 czerwca 2004 w sprawie Pla i Puncernau przeciwko Andorze, skarga 

nr 69498/01. 

Wyrok ETPC z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie Amihalachioaie przeciwko Mołdowie, skarga 

nr 60115/00. 

Wyrok ETPC z dnia 19 października 2004 r. w sprawie Makhfi przeciwko Francji, skarga nr 

59335/00. 

Wyrok ETPC z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie Santambrogio przeciwko Włochom, 

skarga nr 61945/00. 

Wyrok ETPC z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie Mayzit przeciwko Rosji, skarga nr 

63378/00. 

Wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie Steel i Morris przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 68416/01. 

Wyrok ETPC z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie Öcalan przeciwko Turcji, skarga nr 

46221/99. 

Wyrok ETPC z dnia 19 października 2005 r. w sprawie Roche przeciwko Wielkiej Brytanii, 

skarga nr 32555/96. 

Wyrok ETPC z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie Kyprianou przeciwko Cyprowi, skarga nr 

73797/01. 

Wyrok ETPC z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie Sejdovic przeciwko Włochom, skarga nr 

56581/00. 

Wyrok ETPC z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Sannino przeciwko Włochom, skarga nr 

30961/03. 

Wyrok ETPC z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Tabor przeciwko Polsce, skarga nr 

12825/02. 

Wyrok ETPC z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Siałkowska przeciwko Polsce, skarga nr 

8932/05. 

Wyrok ETPC z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie Staroszczyk przeciwko Polsce, skarga nr 

59519/00. 

Wyrok ETPC z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie Smirnov przeciwko Rosji, skarga nr 

71362/01. 

Wyrok ETPC z dnia 12 września 2007 r. w sprawie Bakan przeciwko Turcji, skarga nr 

50939/99. 

Wyrok ETPC z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie Galstyan przeciwko Armenii, skarga nr 

26986/03. 
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Wyrok ETPC z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie Salduz przeciwko Turcji, skarga nr 

36391/02. 

Wyrok ETPC z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie Shabelnik przeciwko Ukrainie, skarga nr 

16404/03. 

Wyrok ETPC z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie Güveç przeciwko Turcji, skarga nr 

70337/01. 

Wyrok ETPC z dnia 24 września 2009 r. w sprawie Pishchalnikov przeciwko Rosji, skarga 

nr 7025/04. 

Wyrok ETPC z dnia 13 października 2009 r. w sprawie Dayanan przeciwko Turcji, skarga 

nr 7377/03. 

Wyrok ETPC z dnia 13 października 2009 r. w sprawie Salontaji-Drobnjak przeciwko 

Serbii, skarga nr 36500/05. 

Wyrok ETPC z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie Yoldaş przecwko Turcji, skarga nr 

27503/04. 

Wyrok ETPC z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Sakhnovskiy przeciwko Rosji, skarga nr 

21272/03. 

Wyrok ETPC z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie Yonkalo przeciwko Ukrainie, skarga nr 

42310/04. 

Wyrok ETPC z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Miminoshvili przeciwko Rosji, skarga nr 

20197/03. 

Wyrok ETPC z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Huseyn i inni przeciwko 

Azerbejdżanowi, skarga nr 35485/05, 45553/05, 35680/05 i 36085/05. 

Wyrok ETPC z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie Mor przeciwko Francji, skarga nr 

28198/09. 

Wyrok ETPC z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii, skarga nr 

36760/06. 

Wyrok ETPC z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie OAO Neftyanaya kompaniya Yukos 

przeciwko Rosji, skarga nr 14902/04. 

Wyrok ETPC z dnia 19 września 2012 r. w sprawie Mihai Moldoveanu przeciwko Rumunii, 

skarga nr 4238/03. 

Wyrok ETPC z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie Michaud przeciwko Francji, skarga nr 

12323/11. 

Wyrok ETPC z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie Aras przeciwko Turcji, skarga nr 

15065/07. 
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Wyrok ETPC z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie Vamvakas przeciwko Grecji, skarga nr 

2870/11.  

Wyrok ETPC z dnia 20 października 2015 r. w sprawie Dvorski przeciwko Chorwacji, 

skarga nr 25703/11. 

Wyrok ETPC z dnia 6 stycznia 2016 r. w sprawie Turbylev przeciwko Rosji, skarga nr 

4722/09. 

Wyrok ETPC z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie Mikhaylova przeciwko Rosji, skarga nr 

46998/08. 

Wyrok z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie Gyuleva przeciwko Bułgarii, skarga nr 2308/06. 

Wyrok ETPC z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie Stanev przeciwko Bułgarii, skarga nr 

18312/08. 

Wyrok ETPC z dnia 13 września 2016 r. w sprawie Ibrahimi i inni przeciwko Wielkiej 

Brytanii, skargi nr 50541/08, 50571/08, 50573/08 i 40351/09. 

Wyrok ETPC z dnia 23 września 2016 r. w sprawie Truten przeciwko Ukrainie, skarga nr 

18041/08. 

Wyrok ETPC z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie Yaroslav Belousov przeciwko Rosji, skargi 

nr 2653/13 i 60980/14. 

Wyrok ETPC z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie Simeonovi przeciwko Bułgarii, skarga nr 

21980/04. 

Wyrok ETPC z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie Artur Parkhomenko przeciwko Ukrainie, 

skarga nr 40464/05. 

Wyrok ETPC z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie M. przeciwko Holandii, skarga nr 2156/10. 

Wyrok ETPC z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie Bozkaya przeciwko Turcji, skarga nr 

46661/09. 

Wyrok ETPC z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Beuze przeciwko Belgii, skarga nr 

71409/10. 

Wyrok ETPC z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie Soytemiz przeciwko Turcji, skarga nr 

57837/09. 

Wyrok ETPC z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie Rodionov przeciwko Rosji, skarga nr 

9106/09. 

Wyrok ETPC z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie Knox przeciwko Włochom, skarga nr 

76577/13. 
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Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Europejskiego 

Trybunału Sprawiedliwości) 

 

Orzeczenie TSUE z dnia 3 lutego 1976 w sprawie Pubblico Ministero przeciwko Flavia 

Manghera and others, C-59-75.  

Orzeczenie TSUE z dnia z dnia 8 kwietnia 1976 r. w sprawie Gabrielle Defrenne przeciwko 

Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena, 43-75. 

Orzeczenie TSUE z dnia 9 czerwca 1977 r. w sprawie S.r.l. Ufficio Henry van Ameyde v. 

S.r.l. Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione 

internazionale (UCI), C-90/76. 

Orzeczenie TSUE z dnia 15 czerwca 1976 r. w sprawie Giordano Frecassetti v. 

Amministrazione delle finanze dello Stato, C-113/75.  

Orzeczenie TSUE z dnia 13 grudnia 1989 r. w sprawie Salvatore Grimaldi v. Fonds des 

maladies professionnelles, C-322/88. 

Orzeczenie TSUE z dnia 13 listopada 1991 r. w sprawie Francja przeciwko Komisja, C-

303/90. 

Orzeczenie TSUE z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie Portugalia przeciwko Radzie UE, 

C-149/96. 

Orzeczenie TSUE z dnia 11 września 2003 r. w sprawie Altair Chimica SpA v. ENEL 

Distribuzione SpA, C-207/01. 

Orzeczenie TSUE z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Republika Francuska przeciwko 

Komisji Wspólnot Europejskich, C-233/02. 

Wyrok ETS z dnia 19 września 2006 r. w sprawie Graham J. Wilson przeciwko Ordre des 

avocats du barreau de Luxembourg, C-506/04. 

Wyrok TSUE z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie Ordre des barreaux francophones et 

germanophone i inni przeciwko Conseil des ministres, C-305/05. 

Wyrok TSUE z dnia 14 września 2010 r. w sprawie Akzo Nobel Chemicals Ltd i Akcros 

Chemicals Ltd przeciwko Komisji Europejskiej, C-550/07 P. 

 

Orzecznictwo innych sądów 

 

Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 maja 2003 r., XVII Ama 55/02. 
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Orzecznictwo korporacyjne 

 

Postanowienie WKD z dnia 16 marca 1963 r., WKD 48/63. 

Postanowienie WSD z dnia 10 stycznia 2009 r., WSD 64/08.  

Postanowienie WSD z dnia 28 marca 2015 r., WSD 140/14. 

Postanowienie WSD z dnia 21 lipca 2016 r., WSD 30/16. 

Postanowienie WSD z dnia 16 października 2018 r., WSD 88/18. 

Orzeczenie SD IA w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2008 r., SD 18/07. 

Orzeczenie SD IA w Warszawie z dnia 26 października 2013 r., SD 44/13. 

Orzeczenie WKD z dnia 30 marca 1956 r., WKD 103/55. 

Orzeczenie WKD z dnia 21 grudnia 1957 roku, WKD 55/57. 

Orzeczenie WKD z dnia 22 lutego 1958 r., WKD 74/57. 

Orzeczenie WKD z dnia 28 lutego 1959 r., WKD 95/58. 

Orzeczenie WKD z dnia 5 listopada 1960 r., WKD 84/60. 

Orzeczenie WKD z dnia 1 lipca 1961 r., WKD 74/61. 

Orzeczenie WKD z dnia 2 grudnia 1961 r., WKD 156/61. 

Orzeczenie WKD z dnia 27 października 1962 r., WKD 17/62. 

Orzeczenie WKD z dnia 9 stycznia 1964 r., WKD 157/64. 

Orzeczenie WKD z dnia 20 września 1975 r., KD 11/75. 

Orzeczenie WSD z dnia 17 lutego 1971 r., WSD 12/71. 

Orzeczenie WSD z dnia 27 kwietnia 1974 r., WSD 9/74. 

Orzeczenie WKD z dnia 25 czerwca 1977 r., WKD 14/77. 

Orzeczenie WSD z dnia 10 listopada 1986 r., WSD 28/86. 

Orzeczenie WSD z dnia 17 grudnia 1988 r., WSD 32/88. 

Orzeczenie WSD z dnia 27 stycznia 1990 r., WSD 15/89. 

Orzeczenie WSD z dnia 5 kwietnia 1990 r., WSD 4/90. 

Orzeczenie WSD z dnia 23 maja 1992 r., WSD 11/92. 
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Orzeczenie WSD z dnia 4 lipca 1992 r., WSD 18/92. 

Orzeczenie WSD z dnia 6 grudnia 1997 r., WSD 14/97. 

Orzeczenie WSD z dnia 8 kwietnia 2000 r., WSD 22/99.  

Orzeczenie WSD z dnia 21 maja 2001 r., WSD 133/10. 

Orzeczenie WSD z dnia 19 stycznia 2002 r., WSD 34/01. 

Orzeczenie WSD z dnia 20 kwietnia 2002 r., WSD 1/02. 

Orzeczenie WSD z dnia 29 marca 2003 r., WSD 6/03. 

Orzeczenie WSD z dnia 4 października 2003 r., WSD 33/03. 

Orzeczenie WSD z dnia 25 października 2003 r., WSD 29/03. 

Orzeczenie WSD z dnia 14 maja 2005 r., WSD 71/04. 

Orzeczenie WSD z dnia 3 grudnia 2005 r., sygn. WSD 69/05. 

Orzeczenie WSD z dnia 4 lutego 2006 r., WSD 86/05. 

Orzeczenie WSD z dnia 9 grudnia 2006 r., WSD 81/06.  

Orzeczenie WSD z dnia 31 marca 2007 r., WSD 72/06. 

Orzeczenie WSD z dnia 21 kwietnia 2007 r., WSD 71/06. 

Orzeczenie WSD z dnia 14 czerwca 2008 r., WSD 14/08. 

Orzeczenie WSD z dnia 14 lutego 2009 r., WSD 76/08. 

Orzeczenie WSD z dnia 4 lipca 2009 r., WSD 2/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 4 lipca 2009 r., WSD 26/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 24 października 2009 r., WSD 19/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 30 stycznia 2010 r., WSD 121/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 13 marca 2010 r., WSD 69/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 12 czerwca 2010 r., WSD 118/09. 

Orzeczenie WSD z dnia 19 czerwca 2010 r., WSD 5/10. 

Orzeczenie WSD z dnia 11 września 2010 r., WSD 38/10. 

Orzeczenie WSD z dnia 29 września 2010 r., WSD 83/2010. 

Orzeczenie WSD z dnia 21 maja 2011 r., WSD 137/10. 



412 

 

Orzeczenie WSD z dnia 11 czerwca 2011 r., WSD 142/10. 

Orzeczenie WSD z dnia 3 września 2011 r., WSD 9/11. 

Orzeczenie WSD z dnia 17 września 2011 r., WSD 35/11. 

Orzeczenie WSD z dnia 1 września 2012 r., WSD 65/11. 

Orzeczenie WSD z dnia 27 października 2012 r., WSD 82/12. 

Orzeczenie WSD z dnia 23 stycznia 2013 r., WSD 97/12. 

Orzeczenie WSD z dnia 6 lipca 2013 r., WSD 90/12. 
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