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1. Uwagi ogólne 

W związku z pismem Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych 

Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, prof. Andrzeja Adamczyka, z dnia 28 marca 

2022 r. (WPN.6110.28.2022), powołującym się na Uchwałę nr 18/2022 Rady Naukowej 

Instytutu Nauk Prawnych UJK w Kielcach z dnia 18 marca 2022 r. o opracowanie recenzji 

rozprawy doktorskiej Pana mgr. Karola Wilczyńskiego na temat Przesłanki konstytucyjne 

etyki adwokackiej, przedstawiam następującą opinię w przedmiotowej sprawie. 

2. Wybór problemu badawczego w rozprawie doktorskiej 

Przedmiotem recenzowanej pracy są „Przesłanki konstytucyjne etyki adwokackiej”. 

Przede wszystkim kwestią jest wybór obszaru badawczego. Autor wyraża go mniej lub 

bardziej wyraźnie w wielu miejscach, a zwłaszcza opisuje go w zdaniu poświęconym celowi 

pracy. O owym celu mówi, że jest nim 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. Doktorant podjął próbę badań powodowany trafną 

oceną, że szczególny charakter spraw, z którymi adwokat styka się w codziennej praktyce 

zawodowej powoduje, iż utrzymaniem wysokiego poziomu etycznego adwokatury 

zainteresowane jest całe społeczeństwo. Bez wątpienia tak jest, bowiem ochrona konkretnego 

interesu klienta, jak i interesu społecznego zależy nie tylko od kwalifikacji adwokata, ale 

także od jego sumienności, rzetelności i uczciwości. Dlatego Autor uznaje za ważne, aby 
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badać m.in. problematykę działalności samorządu adwokackiego w obszarze określania i 

realizowania zasad etycznych obowiązujących osoby wykonujące zawód adwokata nie tylko z 

punktu widzenia korporacji, ale także w szerszym wymiarze publicznym.   

Podzielając pogląd, że adwokatura pełni istotną rolę w szeroko pojętym wymiarze 

sprawiedliwości i ochronie praw człowieka, należy stwierdzić, iż wiedza we wspomnianym 

wyżej zakresie jest ważna.  Ma ona znaczenie dla oceny istniejącej sytuacji i namysłu nad 

doskonaleniem prawa oraz działania adwokata i korporacji adwokackiej, aby ta prezentowała 

wysoki poziom praktyki służącej ochronie interesów obywateli i prawa. 

O zadaniu, którego podjął się doktorant można powiedzieć, że jest istotne zarówno z 

poznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. Jeżeli chodzi zaś o ową teoretyczną 

przydatność, to nie zamyka się ona na poziomie szczegółowych nauk, tj. zwłaszcza prawa 

konstytucyjnego i administracyjnego. Można dostrzec ją także w obszarze ogólnej nauki 

prawa. Dla wyników podjętych rozważań znaczenie ma bowiem podejście (koncepcja) do 

prawa i jego źródeł.  

Wobec powyższego można uznać, że dobór problematyki badawczej niniejszej pracy z 

punktu widzenia wymagań stawianych pracom doktorskim jest właściwy. Poszukiwania 

niniejszej rozprawy odpowiadają także na zapotrzebowanie na monografię poświęconą 

konstytucyjnym uwarunkowaniom etyki adwokackiej. 

3. Struktura pracy 

3.1. Przedłożona do oceny praca (maszynopis) liczy 468 stron. Składa się z pięciu 

rozdziałów (obejmują łącznie 364 strony), Wykazu skrótów, Wprowadzenia, Wniosków 

końcowych i Bibliografii. W strukturze tej ostatniej znalazły się: Akty normatywne, 

Dokumenty, Orzecznictwo, Opracowania, Netografia. W ramach rozdziałów wyróżniono 

podrozdziały i niższe jednostki struktury budowy tekstu. 

Badania Autora objęły analizę ogromnego materiału źródłowego jak akty normatywne i 

orzecznictwo oraz piśmiennictwo naukowe, ogólne i szczegółowe. Zakres badanego materiału 

odzwierciedla ujęta na stronach od 387-468 Bibliografia. 

W przypadku normatywnych materiałów źródłowych (Aktów normatywnych) badania 

Autora objęły szeroką analizę regulacji państwowych i pozakrajowych. Z kolei podtytuł 

Dokumenty odnosi się do zbioru materiałów o zróżnicowanym charakterze normatywnym, 

informacji o nich, projektów kodeksów etyki zawodowej, a wreszcie stanowisk korporacji 

adwokackiej i różnych ważnych tu interpretacji. Następny podtytuł, Orzecznictwo, 

przedstawia zbadane akty Trybunału Konstytucyjnego RP, Sądu Najwyższego RP, Sądów 

Apelacyjnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów 
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Administracyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej, innych sądów, a także orzecznictwo korporacyjne. Wreszcie 

piśmiennictwo naukowe dotyczące ważnych tu poznawczo zagadnień prawoznawczych, 

zawarte w podtytule  Opracowania, zostało ujęte według podziału: Pozycje zwarte, Studia i 

artykuły naukowe oraz Inne opracowania. 

3.2. We Wprowadzeniu Autor zwrócił przede wszystkim uwagę na systemowe 

znaczenie adwokatury w rozwiniętej kulturze prawnej, której zagadnienia etyczne stały się 

przedmiotem dysertacji doktorskiej. Skierował uwagę na fundamentalne znaczenie regulacji 

konstytucyjnej w tym zakresie, na ustawowe zabezpieczenie praworządności i gwarancji praw 

człowieka dzięki regulacji dotyczącej adwokatury. A wreszcie ujął ważny dla pracy problem 

reguł samorządu adwokackiego, wśród których szczególną rolę odgrywają normy etyki 

adwokackiej, które – wraz z normami prawnymi – wyznaczają standard zachowania 

adwokatów i prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Kwestią jest charakter owych 

reguł. Już na poziomie Wprowadzenia pojawia się namysł dotyczący natury norm etyki 

adwokackiej. Wynika z niego, że sens zasad etyki adwokackiej nie tylko wyklucza 

przypisywanie im charakteru fasadowego, ale wprost przeciwnie, mają one wiążący wymiar, 

także w kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej. W kontekście owej odpowiedzialności 

pojawia się zagadnienie dbałości nie tylko o prestiż korporacji, ale pośrednio także o poziom 

społecznego zaufania do, jak to Autor określa, szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości w 

państwie, którego adwokatura jest nieodłącznym elementem. Z powyższego względu badanie 

naukowe skierowane na zagadnienia etyczne związane z działaniami adwokatów, których jest 

ok. 30 tys., ma znaczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Zwłaszcza, gdy owo 

poznawanie obejmuje wpływ tzw. reform wymiaru sprawiedliwości realizowanych w Polsce 

od 2015 r.  

Oprócz celu pracy, Wprowadzenie przedstawia także problemy badawcze i służące im 

hipotezy. Hipoteza pierwsza zakłada, że etyka adwokacka przyczynia się do 

urzeczywistniania praw obywateli, a zwłaszcza prawa do sądu i do obrony. Drugie założenie z 

mechanizmem oddziaływania samorządu zawodowego (określanym także przez 

ustawodawcę) na etyczne działanie adwokatów, wiąże zgodne z interesem publicznym 

wykonywanie zawodu adwokata. Kolejna hipoteza przyjmuje, że dla prawidłowego 

wykonywania zawodu adwokata, oprócz ustaw, ważne są zasady etyki zawodowej („miękkie 

prawo”) stanowiące dorobek prawniczych organizacji międzynarodowych i krajowych. 

Wreszcie ostatnia hipoteza uznaje, że etyka adwokacka nie tyle obowiązuje ze względu na 

interesy owej grupy zawodowej, ale zasadniczo, chociaż pośrednio, chroni interes obywateli i 
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społeczny. To zaś wymaga uwzględnienia owej roli adwokata, dla statusu którego ważne są 

standardy międzynarodowe, uniwersalne i regionalne.  

Wreszcie we Wprowadzeniu przedstawiono również zastosowane metody badawcze, tj. 

prawno-dogmatyczną, historyczną, analizy systemowej i analizy porównawczej.  

3.3. W poszczególnych rozdziałach znalazła odzwierciedlenie pewna sekwencja 

poszukiwań naukowych, których ustalenia prowadziły Doktoranta do podsumowań, a 

zwłaszcza do wyrażenia ogólnego poglądu dotyczącego trafności przyjętych założeń i 

kierunków badawczych.    

W rozdziale 1 zatytułowanym Ogólna charakterystyka etyki adwokackiej badania 

objęły: 1) Pojęcie etyki, 2) Pojęcie etyki zawodowej, 3) Pojęcie kodeksu etyki zawodowej, 4) 

Pojęcie etyki prawniczej, 5) Pojęcie etyki adwokackiej. Rozważania w tym ostatnim zakresie 

zostały ujęte w dwóch podpunktach, tj. pierwszy pt. Ogólna charakterystyka zawodu 

adwokata i drugi – Etyka i godność zawodu adwokata. Owe rozważania pojęciowe i 

charakterystyki zostały podjęte zwłaszcza ze względu na potrzebę określenia etyki 

adwokackiej, pojęcia fundamentalnego dla rozprawy. 

Kolejny rozdział (2): Regulacje etyki adwokackiej w Polsce objął zagadnienia 

zatytułowane: 1) Geneza kodyfikacji etyki adwokackiej, 2) Kodyfikacja etyki adwokackiej 

(Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności zawodu). W tej części m.in. została opisana 

ewolucja regulacji prawnych, które odnosiły się do etycznego tła działalności adwokackiej i 

związane też były z wykształcaniem samoświadomości etycznej środowiska adwokackiego, a 

wreszcie były wyrazem potrzeby samoregulacji środowiska adwokackiego w zakresie etyki 

zawodowej. Rozwój poszukiwań w obszarze ładu etycznego zaowocował ostatecznie ujęciem 

zasad etyki adwokackiej w formie Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności zawodu. 

W rozdziale 3 pt. Regulacje międzynarodowe etyki adwokackiej rozważania 

przeprowadzono w ramach następujących struktur: 1) Regulacje Rady Adwokatur i 

Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), 2) Regulacje Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Prawników (IBA), 3) Regulacje Międzynarodowej Unii Adwokatów (UIA). Badania w tym 

zakresie dotyczyły aktywności prawniczych organizacji międzynarodowych, w których 

uczestniczy polska adwokatura, a zwłaszcza ich regulacyjna działalność skierowana na 

zagadnienia etyczne adwokatury.   

Zawartość rozdziału 4, zatytułowanego: Regulacja etyki adwokackiej w świetle 

Konstytucji RP i ustawodawstwa została ujęta w następującą strukturę drugiego stopnia: 1). 

Regulacja samorządu zawodowego (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). Na nią złożyły się zaś 

rozważania ujęte na niższym poziomie, trzecim, tj.: 1) Pojęcie samorządu zawodowego, 2) 
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Pojęcie zawodu zaufania publicznego, 3) Relacja pojęć „zawód zaufania publicznego”, wolny 

zawód”, „zawód regulowany”. W tej części oprócz powyższego podrozdziału 1, tj. na 

pozostałą strukturę drugiego stopnia złożyły się badania zatytułowane; 2) Pozycja ustrojowa i 

zadania adwokatury jako samorządu zawodowego, 3) Regulacja etyki adwokackiej w świetle 

ustrojowej konstrukcji samorządu zawodowego oraz ustawy Prawo o adwokaturze, 4) 

Regulacja etyki adwokackiej w świetle ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych 

pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, 5) Problematyka charakteru normatywnego 

kodeksu etyki adwokackiej i norm etyki adwokackiej oraz ich usytuowania w systemie prawa. 

Badania w tej części zagadnień pojęciowych skupiły się zwłaszcza na analizie funkcji i 

zadań, które Konstytucja RP przewidziała dla samorządów zawodowych. To na tym tle 

opisano zagadnienia ustrojowe adwokatury jako samorządu obejmującego szczególny zawód 

zaufania publicznego, a także jego zadania i kompetencje regulacyjne dotyczące określania 

zasad etyki zawodowej.  

Ostatni rozdział – 5 nosi tytuł: Znaczenie etyki adwokackiej dla realizacji zadań 

adwokatury jako samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego. W tej części badania 

zostały przedstawione w następującej strukturze: 1) Zadania adwokatury w świetle 

konstytucyjnego i międzynarodowego standardu prawa do sądu (prawa do rzetelnego 

procesu) oraz prawa do obrony, 2) Etyczne gwarancje ochrony zaufania publicznego do 

adwokatury oraz realizacji jej ustrojowych funkcji, 3) Korporacyjne mechanizmy 

egzekwowania etyki adwokackiej w ramach postępowania dyscyplinarnego. W ramach tego 

rozdziału analiza została poświęcona wpływom zasad etyki adwokackiej na realizację zadań 

adwokatury jako samorządu zawodowego zawodu zaufania publicznego. Zwłaszcza kwestią 

było zbadanie zadań adwokatury w kontekście konstytucyjnej i międzynarodowej regulacji 

dotyczącej prawa do sądu i prawa do obrony. Owe poszukiwania podjęły też zagadnienie 

wpływu zasad etyki adwokackiej na poziom usług świadczonych przez adwokaturę dla 

zapewniania właściwej ochrony praw i wolności jednostki, ale też prawidłowego działania 

tzw. wymiaru sprawiedliwości. 

Owa struktura tekstu i zakres podjętych tematów umożliwia ocenę, że rozprawa ma 

logiczną i przejrzystą konstrukcję, która umożliwia zrealizowanie założonego celu 

badawczego. Został on ujęty zwłaszcza w hipotezach badanych w pewnej sekwencji. 

Poszczególne rozdziały podejmują więc szczegółowo ważne zagadnienia związane z 

podjętym tematem badawczym. Ale też dodać należy, że poszczególne rozdziały nie kończą 

wyraźnie określone struktury przedstawiające rezultaty owych cząstkowych rozważań w 

postaci np. podsumowań czy konkluzji. Autor zatem dąży do zamknięcia pracy 
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(podsumowania jej wyników) w sposób syntetyczny w strukturze zatytułowanej Wnioski 

końcowe. Zapewne ze względu na charakter owego zakończenia, który skupił się zwłaszcza 

na odniesieniu do założonych tez, nie zostały pełniej wydobyte wszystkie wnioski ogólne, 

wynikające z poziomu lektury rozdziałów. Ich wyraźniejsze, szczegółowe ujęcie na tym 

poziomie sprzyjałoby łatwiejszej percepcji rezultatów całości rozważań w pracy. Co prawda 

omówiony w rozdziałach materiał zwykle umożliwia czytającemu dojście do pewnych 

wniosków, jednak pozostawianie wielu części bez przysłowiowej kropki nad „i” nie 

wydobywa pełni siły wyrazu niektórych rozważań.  

4. Charakterystyka zawartości rozprawy doktorskiej 

4.1. W swej obszernej rozprawie mgr Karol Wilczyński  podjął znaczące zagadnienia 

dla zbadania problematyki konstytucyjnych fundamentów etyki, a zwłaszcza etyki 

adwokackiej. Wśród podjętych problemów wiele było już przedmiotem cząstkowych analiz, a 

ich rezultaty miały znaczenie dla ustaleń zawartych w recenzowanej pracy. Jednak, co ważne, 

zakres podjętych w rozprawie badań i dokonanych ustaleń wnosi wartość dodaną oczekiwaną 

od dysertacji doktorskich. I także, co znaczące, podjęte rozważania ukazały duży potencjał 

badawczy tkwiący w prawnej tematyce poświęconej etyce oraz mechanizmowi jej 

gwarantowania. Złożoność problematyki podjętej w rozprawie może sprzyjać dyskusji nad 

wieloma ogólnymi i szczegółowymi zagadnieniami dotyczącymi sprawiedliwości, także 

traktowanej jako mechanizm służący naprawie społecznych i indywidualnych stosunków. 

Przede wszystkim na akceptację zasługuje ogólny wniosek płynący z analizy 

przeprowadzonej w recenzowanym opracowaniu, a mianowicie taki, że dowiodła ona, iż 

regulacje Konstytucji RP stanowią przesłankę dla etyki adwokackiej przynajmniej w tym 

sensie, że umożliwia określenie i realizowanie zawodu adwokata w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony (art. 17 ust. 1 Konstytucji RP). W owym rozwiązaniu 

odnajdywana jest podstawowa gwarancja 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. Etyczne podejście w owym zakresie 

ma znaczenie dla kształtowania etosu zawodu adwokata oraz określania standardu 

świadczenia profesjonalnej pomocy prawnej. Ma także znaczenie dla skutecznego 

zapewniania jednostce konstytucyjnych wolności i praw, a w tym prawa do sądu – prawa do 

rzetelnego procesu oraz prawa do obrony. 

Wyinterpretowana tu z Konstytucji RP wizja etyki adwokackiej ukazana została jako 

istotna z wielu punktów widzenia, tj. interesu publicznego, indywidualnego obywateli, 

korporacji adwokackiej i poszczególnych adwokatów. Owa koncepcja próbuje przedstawić 
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takie widzenie etyki i jej praktykowanie, które umożliwia harmonizacyjne godzenie 

wspomnianych interesów. Z zaprezentowanego konstytucyjnego ujęcia etyka okazała się mieć 

możliwość kształtowania właściwej dla demokracji prawnej postawy etycznej adwokatów. Ta 

zaś ma przekładać się na właściwy poziom ich usług, które głównie służą ochronie interesów 

obywateli, ich praw, oraz interesu społecznego, poprzez przyczynianie się do rzetelnego 

sprawowania wymiaru sprawiedliwości w państwie. Zatem prawidłowa realizacja zasad 

ustrojowych, ale i wolności oraz praw obywateli, ma wymagać właściwego określenia 

normatywnego roli adwokata w praktyce wymiaru sprawiedliwości. Zwłaszcza, że istotą 

owego zawodu, jeżeli ma godzić różne interesy, jest konieczność cieszenia się wysokim 

zaufaniem różnych stron sporów, a zwłaszcza swojego mocodawcy. Adwokat jako zawód 

zaufania publicznego, aby służyć obywatelowi w poprawnym zrealizowaniu prawa do sądu i 

obrony, musi nie tylko cieszyć się określonymi przez prawo „twardymi” uprawnieniami, ale 

także podążać za normami, które nie są wyrazem jednostronnej woli ustawodawcy. Owe 

reguły określane jako moralne sięgają tak w stronę wartości cechujących się dużą trwałością, 

jak i znaczną przejściowością. Część z nich często określana jest jako naturalna, o różnym 

pochodzeniu. W każdym razie opisywane bywają jako „miękkie” prawo z punktu widzenia 

spełniania przez nie ograniczonej funkcji układania porządku publicznego. Ważność reguł 

etycznych w wykonywaniu zawodu adwokata, który jest fachowym pośrednikiem, 

pomocnikiem i doradcą jest zatem fundamentalna. W zapewnieniu zaufania dla profesji 

adwokackiej zainteresowane jest społeczeństwo, pragnące dobrego działania tzw. systemu 

sprawiedliwości, które jest spoiwem państwa. Ale w ogromnym stopniu dbałość o wysoki 

poziom zaufania obywateli leży po stronie samych adwokatów i ich korporacji. To zaś jest 

możliwe, gdy odpowiedni poziom prezentuje ustawodawstwo określające wykonywanie 

zawodu adwokata i korporacyjny mechanizm, który umożliwia korygowanie wad pracy i 

postępowania samych adwokatów. 

Namysł dogmatyczny Doktoranta nad poddanymi badaniom różnymi tekstami o 

znaczeniu normatywnym prowadzi go do optymistyczno-pozytywnego wniosku, że adwokat, 

który postępuje zgodne z prawem i etyką adwokacką świadcząc pomoc prawną, współdziała 

w urzeczywistnieniu praworządności. Zapewnia bowiem wspólnie z sądami oraz innymi 

organami państwa prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Dochodzi w ten 

sposób do realizacji interesu klienta oraz interesu publicznego, pomiędzy którymi, 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 
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adwokackiego. I w tym kontekście Doktorant dostrzega zadanie etyki adwokackiej jako 

służące zapobieganiu ryzyku zaistnienia konfliktu pomiędzy interesem jednostki, a właściwie 

pojętym interesem wymiaru sprawiedliwości. Owe myśli wydają się nie budzić wątpliwości 

tylko wówczas, gdy prawo, sprawiedliwość i interesy pozostają w sferze idei. 

Na podstawie analizy fundamentu konstytucyjnego, regulacji ustawowych, ale także 

obowiązujących norm prawa pozapaństwowego, a wreszcie interpretacji wiążącego 

orzecznictwa sądów krajowych i międzynarodowych czy ponadnarodowych Doktorant 

dowodzi, że hipotezy, które poddał badaniu w pracy zostały w istocie pozytywnie 

zweryfikowane (s. 379-384).  

4.2. Przeprowadzona w dysertacji analiza tekstów normatywnych i orzecznictwa 

dotyczącego adwokatury, a także interpretacje literatury prawniczej przedstawiły pewien opis 

stanu regulacji związanej z etyką adwokacką, która czerpie uzasadnienie swojego 

normatywnego wiązania z Konstytucji. Owo dogmatyczne podejście niedostatecznie bada 

wady prawa i jego działania w praktyce. Opracowanie pozostające w obszarze analityczno-

tekstowym (świat prawa „w książkach”) oprócz opisu pewnego stanu normatywnego, referuje 

też wiele różnorodnych ustaleń dotychczasowej literatury. I to w tym zakresie pozostaje u 

czytającego pracę pewien niedosyt polemiczny tekstu, a także nie znajduje on dostatecznie 

wyraźnych interpretacji Autora. Nie pojawiają się także sugestie pod adresem wykładni 

prawa, jego tworzenia i skutecznego realizowania, jako pochodne realnych badań Autora nad 

działaniem prawa „adwokackiego” i wykonywania zawodu adwokata w kontekście 

unormowań dotyczących etyki adwokackiej. 

W każdym razie za zadowoleniem z logiki tekstu, tj. tego co się zgadza w teorii, 

niekoniecznie podąża rzeczywistość, tj. to co wynika z praktyki systemu prawa; realizacji 

jego strony materialnej i formalnej. Nie jest to nic nowego, albowiem już w starożytności 

zwracał uwagę na ten problem Platon. Zatem badanie działania prawa adwokackiego, czy 

spojrzenie na społeczne oceny tzw. wymiaru sprawiedliwości umożliwia zapewne 

dostrzeżenie niedostatków koncepcji zakodowanej w regulacji konstytucyjno-ustawowej, 

bądź w praktyce mechanizmów realizacyjnych prawa, w obszarze których znajdują się także 

gwarancje ochrony norm etycznych. To podejście umożliwiłoby też odniesienie do 

niejednokrotnie pojawiających się krytycznych głosów skierowanych pod adresem środowisk 

prawniczych. A zwłaszcza poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdują się 

niedoskonałości w pracy adwokackiej, jeżeli uznać, że wizja roli etyki adwokackiej i jej 

konstytucjonalizacja są poprawne.  
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Mimo braku wyraźnej, szczegółowej analizy i krytyki dotyczącej niedoskonałości 

obecnego stanu prawnego i jego praktyki, przemyślenia Autora wydają się go dostrzegać. 

Taki wniosek można postawić, gdy Doktorant wyraża ocenę, że przyjęcie Europejskiej 

konwencji o zawodzie prawnika może mieć istotne znaczenie dla określenia pozycji adwokata 

w wymiarze sprawiedliwości oraz zapewnienia możliwości efektywnej realizacji zadań 

adwokatury w państwie. Gdy wyraża opinię, 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. Ostatecznie miałoby to wpłynąć pozytywnie na kondycję całego 

wymiaru sprawiedliwości. Mówiąc bardziej konkretnie owym celom miałoby posłużyć 

zwłaszcza zwiększenie ochrony podstawowych instytucji związanych z wykonywaniem 

zawodu, które zostały ustanowione dla gwarantowania praw i wolności obywateli, tj. 

tajemnicy adwokackiej, wolności słowa i związanego z nią immunitetu, a także 

zagwarantowanie pełnej niezależności adwokata od wszelkich wpływów.    

Podobna krytyka de lege lata wydaje się być pochodną ogólnych postulatów de lege 

ferenda Doktoranta, której nie poprzedza szersza krytyczna analiza, gdy ten stwierdza m.in., 

że doskonalenia wymaga regulacja wzmacniająca mechanizmy kontroli i nadzoru nad 

przestrzeganiem etyki w ramach samorządu adwokackiego, a także skutecznej realizacji 

procedur dyscyplinarnych. Niezadowolenie z obecnego stanu wyraża też postulat 

wprowadzenia przez ustawodawcę rozwiązań w zakresie pieczy, aby jej mechanizm nie był 

fasadowy. Większą uwagę proponuje On zwrócić także na rolę wizytatorów działalności 

adwokatów, na podnoszenie poziomu kształcenia etycznego w ramach aplikacji adwokackiej i 

doskonalenia zawodowego adwokatów, na poprawę transparentności procedur 

dyscyplinarnych. 

4.3. Znaczące dla szczegółowych rozważań dotyczących regulacji związanej z etyką 

adwokacką są rozważania Doktoranta dotyczące Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Ale też ważność owej refleksji jest bardziej ogólna, 

gdyż odnosi się do wizji wszelkich kodeksów etyki, dostrzega inspirację treścią owego 

Kodeksu i mechanizmem jego ochrony, a wreszcie bada normatywną rolę reguł etycznych dla 

zawodów zaufania publicznego. Owe rozważania ważne są zatem z punktu widzenia 

charakteru kodeksów etycznych i zakresu ich zawartości. To w Kodeksie Etyki Adwokackiej 

Doktorant trafnie dostrzega treści służące wydobyciu norm zawartych np. w nieostrych 
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przepisach ustaw dotyczących realizowania zawodu adwokata. Ów Kodeks wyraża też 

pewien dynamiczny wzorzec etycznego wykonywania zawodu, który dostarcza kryteriów 

oceny członków korporacji adwokackiej. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, której adwokaci podlegają nie tylko z tytułu naruszenia 

norm ustawowych, ale także postępowania niezgodnego z zasadami etyki lub godności 

zawodu. Wobec powyższego na uwagę zasługuje przedstawienie przez Doktoranta 

zagadnienia Kodeksu etyki w kontekście konstytucyjnego ujęcia źródeł prawa. O jego 

ważności zaświadczają m.in. problemy orzecznictwa, które skupiło się nad sprawą źródeł 

prawa. W owym obszarze trudno jest obecnie o niebudzące wątpliwości stanowisko. Jest to 

bowiem obszar, w którym szczególne znaczenie ma przyjmowana wizja prawa.  Ostatecznie 

Doktorant rozsądnie zauważa, że w praktyce wykonywania zawodu, mimo podnoszenia 

zastrzeżeń w nauce dotyczących charakteru prawnego Kodeksu, to jego reguły są wiążące dla 

adwokatów. Ich znaczenie ma zaś oddawać określanie Kodeksu w nauce jako „miękkiego 

prawa z twardym skutkiem”.    

4.4. Wreszcie niezwykle ważnym i trafnym w kontekście przedmiotu rozważań jest 

zwrócenie uwagi przez Autora na fundamentalny problem ludzkiej godności, na 

uniwersalność owej wartości. To ona dostarcza bowiem podstawowej substancji dla 

interpretacji reguł etycznych, ich treści materialnej, jak i procedur ochrony praw człowieka. 

W pracy zwracano uwagę na owe pojęcie, w tym na jego ważność podkreślaną przez 

postępowanie dyscyplinarne, które podejmowane jest w konsekwencji działania adwokata 

sprzecznego nie tylko z zasadami etyki, ale także godności zawodu adwokata. Można tu 

odnotować, że wspomniany termin stanowi ważny informacyjny człon tytułu badanego w 

pracy Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności zawodu z 1961 r. Pojęcie godności ma 

antyczne korzenie, które nie tylko służyło rozwojowi wizji wolności i równości ludzi, ale 

umożliwiało też społeczne różnicowania. Autor kieruje uwagę na nowoczesne tendencje 

rozwojowe w tym zakresie, a zwłaszcza na takie wiązanie godności z osobą ludzką, która 

wyklucza wszelkie dyskryminacje i sięga do istoty człowieka, tj. jego człowieczeństwa. 

Nadto przybliża on spojrzenie na godność z różnych perspektyw. Wreszcie próbuje 

przedstawić pojmowanie godności zawodu adwokackiego przez ukazanie poglądów 

orzecznictwa sądowego dotyczącego uchybień godności zawodu. I tylko na marginesie można 

odnotować, że Autor spogląda na zagadnienia etyki i godności zawodu z punktu widzenia ich 

komplementarności, ale też dostrzega pewne zróżnicowania między nimi. A wreszcie 

przedstawia ważność etyki adwokackiej jako fundamentu etosu adwokata.    
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Z uwagi na fundamentalne znaczenie godności jednostki ludzkiej dla wizji wolności i 

praw człowieka, katalogu tych praw i kierunków interpretacji, ogromnie ważną sprawą jest 

badanie współczesnej, odpowiedniej dla liberalnej wizji państwa prawnego koncepcji 

godności. Recenzowana praca nie rozwinęła dostatecznie tego wątku, który dostarcza 

ważnego kryterium w obszarze naprawiania wad w stosunkach prywatno-prawnych i 

publiczno-prawnych, który określany jest jako wymiar sprawiedliwości. Przybliżenie 

znaczących filozoficznych interpretacji dotyczących pojęcia i sensu godności zapewne 

poszerzyłoby możliwości krytyczno-badawcze pracy.  

5. Ocena i wnioski końcowe  

5.1. Oceniając ogólnie przedstawioną rozprawę stwierdzam, że Autor dobrze poradził 

sobie z trudną i złożoną problematyką, która oprócz zasadniczych wątków prawnych 

zanurzona jest w zagadnieniach społecznych i aksjologicznych. Owa problematyka dotycząca 

służby etyki adwokackiej, która jest wiązana z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, 

ma nawet, jak mówi Autor, „współdziałać w urzeczywistnieniu idei sprawiedliwości”, co 

niewątpliwie odnosi się do wielkiej utopii. 

 Doktorant podjął w swojej pracy temat dotąd niewystarczająco rozpoznany przez 

polskich badaczy. Uważam, że analiza przedstawiona przez niego w rozprawie wykazała 

poprawność szeregu sformułowanych na wstępie tez. Swoje rozważania oparł na szerokiej 

podstawie źródłowej. Zasoby bibliograficzne, do których sięgnął Doktorant potwierdzają jego 

kompetencje badawcze. Nie budzi zastrzeżeń sposób wykorzystania prac monograficznych, 

artykułów publikowanych w uznanych periodykach naukowych i pracach zbiorowych, 

orzecznictwa sądowego oraz różnych źródeł o charakterze prawnym. Należy podkreślić też 

umiejętności Doktoranta w zakresie analizy, a także syntezy bogatego i zróżnicowanego 

materiału, do którego sięgnął. Formalno-techniczną stronę obszernego tekstu rozprawy, który 

nie ustrzegł się drobnych potknięć, również oceniam dobrze. I wreszcie należy stwierdzić, że 

rozprawa oprócz próby wypełnienia braków w zakresie opisanej wiedzy, skłania też do 

namysłu nad tendencjami rozwojowymi dotyczącymi etyki i mechanizmów jej ochrony. 

Odnosi się to tak strony wewnętrznej (korporacyjnej adwokatury) jak i zewnętrznej, tj. relacji 

z obywatelami i państwem. 

5.2. W konkluzji powyższych uwag stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska 

magistra Karola Wilczyńskiego stanowi dostatecznie samodzielne, oryginalne zbadanie 

ważnego problemu, istotnego z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego. Spełnia ona, 

w mojej ocenie, warunki stawiane pracom doktorskim w ustawie z 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Dlatego 
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też wnoszę o dopuszczenie jej Autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego 

zmierzających do nadania Mu stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie 

prawo. 
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