
Adwokat pomoże w najtrudniejszych sprawach. 
 
Rozmowa z adwokatem Wojciechem Biegańskim, Dziekanem Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Wałbrzychu. 
 
 17 maja 2014 roku Adwokatura zorganizowała „Dzień Bezpłatnych Porad 
Adwokackich”. Skąd taka inicjatywa? 

 Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich organizowany był już po raz ósmy. 
Jego inicjatorką była adwokat Joanna Agacka-Indecka, prezes Naczelnej Rady 
Adwokackiej w latach 2007-2010. Skierowany jest do osób, których sytuacja 
materialna lub życiowa nie pozwala na skorzystanie z odpłatnej pomocy adwokata. 
W siedzibach kancelarii adwokackich z naszej Izby Adwokackiej dyżurowało 33 
adwokatów. W całej Polsce dyżur pełniło 720 adwokatów w 190 miastach. Inicjatywa 
spotkała się dużym zainteresowaniem. Dzień organizowany był w tym roku tuż przed 
wspomnieniem patrona prawników św. Iwo Helory, które przypada 19 maja.  

 Adwokaci mają swojego patrona?  
 
 Formalnie jest to patron wszystkich prawników, jednakże najbardziej umiłował 
zawód adwokata i zasłynął jako adwokat ubogich. Żył na przełomie XII i XIII wieku.  
Obrona prawdy i sprawiedliwości, pomoc prawna pokrzywdzonym - to były jego 
formy służenia bliźnim. Poza modlitwą i praktykowaniem ascezy, całe jego życie było 
walką z niesprawiedliwością tamtych czasów. Był bardzo zręcznym adwokatem i 
umiał wykorzystywać swą wiedzę dla sprzeciwiania się złu i służenia dobru. Jako 
sędzia dążył zawsze do ugodowego załatwienia sporu, traktując proces sądowy jako 
zło konieczne. Nie pobierał od ubogich, wdów i sierot  żadnego wynagrodzenia. 
Jestem przekonany, że taka postać może być znakomitym wzorem do naśladowania.  
 Współczesna Adwokatura zawsze sięgała do tradycji i historii. Hasło Polskiej 
Adwokatury to „Prawo, Ojczyzna, Honor”. Wiem, że dzisiaj brzmi to dla niektórych 
osób bardzo górnolotnie, ale właśnie dzięki tym zasadom od 95 lat Adwokatura w 
Polsce jest jednym z fundamentów sprawiedliwości.  
 
 Czy nie przecenia Pan roli adwokatów? Przecież dzisiaj wiele osób i firm 
zajmuje się pomocą prawną?  
 

Stopień komplikacji prawa i formalizacja procedur, w tym sądowych, wymagają 
w ich stosowaniu profesjonalnej wiedzy którą posiadają osoby z odpowiednim 
przygotowaniem i doświadczeniem. Postępujące zmiany społeczno-ekonomiczne w 
Polsce, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i migracja ludności w jej obrębie 
spowodowały liczne zmiany w obowiązującym prawie i  przyrost spraw rodzinnych, 
majątkowych i gospodarczych w krajowym i  międzynarodowym obrocie prawnym. 
Nawet bardzo wykształcone osoby, które nie miały do czynienia z prawem, gubią się 
w tych przepisach. I tu pojawia się konieczność poszukiwania pomocy prawnej. 
Uwolnienie rynku umożliwiło różnym osobom świadczenie takiej pomocy. Niestety, 
często zdarza się, że są to osoby które nie mają odpowiednich kwalifikacji. Dobrze, 
gdy mają chociaż studia prawnicze, ale i to nie jest normą. Do tego dochodzi też brak 
doświadczenia i brak kontroli opartej na zasadach etyki zawodowej.  

 



W codziennych wiadomościach słyszymy o problemach zwykłych obywateli 
lub przedsiębiorców   w dochodzeniu lub obronie swych praw. Skarżą się na krzywdę 
jaka ich spotkała w majestacie prawa. Skąd się to pana zdaniem bierze? 

 
Osoby takie w przytłaczającej większości przypadków padły ofiarą 

nieznajomości prawa, która jeszcze od starożytnych rzymskich czasów szkodzi. Inne 
osoby są ofiarami mechanicznego przenoszenia internetowego doradztwa prawnego 
w innych sprawach  do  ich konkretnego problemu . A każda sprawa jest przecież 
inna i dlatego szukanie rozwiązań prawnych w internecie kończy się właśnie 
poczuciem krzywdy. Wielu spraw można by było w ogóle uniknąć lub chociaż 
zaoszczędzić na ich prowadzeniu, gdyby zainteresowani częściej korzystali z porad 
prawnych. Zasięgnięcie porady czy opinii prawnej przed podjęciem czynności 
prawnych pozwoli na przyszłość uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych oraz 
długotrwałych i kosztownych sporów sądowych. 

Gwarancję udzielenia profesjonalnej pomocy prawnej daje wykształcony i 
wyszkolony adwokat za którym stoi Adwokatura Polska. Taki adwokat pomoże w 
najtrudniejszych sprawach.  

 
Ale przecież są też inne zawody prawnicze. Radcowie prawni, doradcy 

podatkowi. Czym odróżnia się zawód adwokata?  
 
Adwokaci posiadają wszechstronne przygotowanie prawnicze do udzielania 

kompetentnej, profesjonalnej pomocy. Gwarancją jest między innymi egzaminacyjna 
procedura naboru absolwentów uczelni prawniczych na aplikację adwokacką i jej 
trzyletni kurs odbywany pod opieką patrona, dzięki któremu przyszły adwokat nabiera 
doświadczenia zawodowego. Aplikacja kończy się państwowym egzaminem 
adwokackim. Nawet gdy do Adwokatury przychodzą osoby z innych zawodów 
prawniczych (sędziowie, prokuratorzy, radcowie prawni), to są to już osoby z 
odpowiednim doświadczeniem. Ponadto adwokaci mają obowiązek stałego 
dokształcania się. Gwarantem rzetelności świadczonych usług są obowiązujące 
adwokatów zasady etyki zawodowej i odpowiedzialność dyscyplinarna za ich 
naruszenie. Powierzenie adwokatowi często poufnych i intymnych spraw jest 
bezpieczne. Od zawsze fundamentem zawodu adwokata jest, gwarantowana ustawą 
prawo o adwokaturze,  tajemnica zawodowa. Osoby korzystające z pomocy 
adwokata, mają pewność, że powierzone mu tajemnice nigdy nie zastaną ujawnione.  
Adwokaci co do zasady wykonują wolny zawód i w przeciwieństwie do radców 
prawnych, nie mogą pozostawać w stosunku pracy, który zawsze tworzy pewien 
stopień zależności służbowej. Doradcy podatkowi mają wąski zakres działalności, 
który jest również elementem działalności adwokatów.  

 
A co ze specjalizacjami? Przecież nie można być specjalistą od wszystkiego. 
 
Adwokaci, jako grupa zawodowa, świadczą pomoc prawną w najszerszym 

zakresie wszelkim podmiotom tj. osobom fizycznym i osobom prawnym – 
przedsiębiorstwom, fundacjom, stowarzyszeniom i innym organizacjom. Wbrew 
utartym skojarzeniom adwokaci to nie tylko obrońcy w sprawach karnych. W 
dzisiejszych czasach adwokaci to specjaliści prawa cywilnego, rodzinnego, 
gospodarczego, administracyjnego czy podatkowego. Zajmują się także stałą 
obsługą prawną podmiotów gospodarczych, urzędów i różnych jednostek 
instytucjonalnych. Adwokatura wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Są 



kancelarie które specjalizują się w sprawach karnych czy rozwodowych i takie, które 
świadczą kompleksową pomoc prawną. Gwarantuję, że każdy z naszych klientów 
znajdzie to, czego potrzebuje.  

 
Czy jednak adwokatów nie jest za mało ? 
 
W Izbie Adwokackiej z siedzibą w Wałbrzychu, obejmującej obszar dawnego 

województwa wałbrzyskiego oraz jeleniogórskiego,  dostępność usług adwokackich  
jest bardzo szeroka. Na liście adwokatów wykonujących zawód wpisanych jest ponad 
250 osób. Wciąż kształcimy kolejnych adeptów naszego zawodu. Na listę aplikantów 
adwokackich wpisaliśmy 58 prawników. W każdym mieście naszego regionu, 
będącym siedzibą Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego,  znajdują się bardzo 
liczne kancelarie adwokackie świadczące usługi prawnicze we wszystkich 
dziedzinach prawa oraz takie, które specjalizują się w niektórych z nich. Kontakt z 
nimi jest bardzo łatwy bowiem wszyscy adwokaci korzystają z nowoczesnych, 
zróżnicowanych środków komunikacji. Zawsze można zadzwonić do naszej Izby 
Adwokackiej i zasięgnąć odpowiedniej informacji lub wejść na stronę internetową 
gdzie znajduje się wyszukiwarka adwokatów.  
 
 A czy usługi adwokackie nie są za drogie ? 
 
 Wbrew obiegowym opiniom usługi adwokackie nie są bardzo kosztowne. Ceny 
kształtuje rynek. Wielu naszych potencjalnych klientów sprawdza ceny w różnych 
kancelariach i podejmuje decyzje o zleceniu sprawy oceniając swoje możliwości 
finansowe, stopień skomplikowania sprawy, doświadczenie i komunikację z 
adwokatem. Wynagrodzenie adwokata z wyboru jest umowne, ustalane pomiędzy 
nim a klientem. Gdy kogoś nie stać na wniesienie sprawy do sądu i opłacenie 
pomocy prawnej może wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych i 
ustanowienie adwokata (pełnomocnika  lub obrońcy) z urzędu. Wtedy tak 
ustanowiony adwokat świadczy pomoc prawną  na zlecenie sądu i jego  
wynagrodzenie jest zasądzane według rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, 
bądź od Skarbu Państwa bądź strony przegrywającej sprawę cywilną.    
 Adwokatura zaangażowała się w projekt ubezpieczenia ochrony prawnej, 
chroniącego przed ryzykiem prowadzenia sporów prawnych i ponoszeniem kosztów 
z nimi związanych. Ubezpieczyciel za pomocą regularnych składek zbieranych od 
klientów gwarantuje im refundację m.in. kosztów sądowych, kosztów usług 
adwokatów, kosztów postępowania egzekucyjnego czy też kosztów strony 
przeciwnej w razie przegrania procesu. Spory klientów prowadzone są wyłącznie 
przez odpowiednie, specjalizujące się w danej dziedzinie podmioty, dysponujące 
odpowiednimi uprawnieniami, między innymi adwokatów. Ochrona ubezpieczeniowa 
dotyczy problemów prawnych wyszczególnionych w polisie. Polisa zakłada 
ubezpieczenie od konkretnych rodzajów spraw np. ochrona przy dochodzeniu 
odszkodowań cywilnoprawnych, ochrona w zakresie prawa karnego – obrona w 
postępowaniu karnym lub wykroczeniowym, czy też ochrona w zakresie prawa pracy. 
Zachęcam czytelników do zapoznania się z informacjami na ten temat na stronie 
www.adwokatura.pl .  
 
 Jak wybrać dobrego adwokata? 
 

http://www.adwokatura.pl/


 To bardzo indywidualna ocena. Zgodnie z naszymi zasadami etyki adwokaci 
nie mogą korzystać z reklamy. W dzisiejszych czasach może to się wydawać dziwne. 
Jednakże charakter naszych usług nie pozwala na wartościowanie naszej pracy 
ilością wygranych spraw czy też ich wagą. Dla naszego klienta najważniejsza jest 
jego sprawa, nieważne czy o 10 zł czy o 10 tysięcy. Adwokat ma dawać gwarancję, 
że tej sprawie poświęci swój czas, wiedzę i doświadczenie. Stąd najważniejszy jest 
osobisty kontakt z adwokatem i rozmowa, która buduje poczucie zaufania. Dla kogoś 
konkretny adwokat będzie tym najlepszym, bo znajduje z nim wspólny język. Komuś 
innemu ta sama osoba może nie odpowiadać. Dlatego nie należy się kierować 
obiegowymi opiniami, korzystając z nich bardzo ostrożnie. Jest takie powiedzenie, że 
dobry adwokat to nie ten, co ma kodeks w głowie, ale ten co ma głowę w kodeksie. 
Chodzi o to, by problem naszego klienta za każdym razem przeanalizować i 
poszukiwać dla niego najlepszego rozwiązania, nie zaś z góry zakładać gotowe 
rozstrzygnięcia. Zachęcam więc czytelników, mieszkańców i przedsiębiorców 
naszego regionu do korzystania z usług adwokatów  Izby Adwokackiej w 
Wałbrzychu. W następnym wydaniu gazety znajdziecie Państwo listę adwokatów 
wykonujących zawód w Izbie Adwokackiej z siedzibą w Wałbrzychu. 
 
 Kontakt z Izbą Adwokacką w Wałbrzychu: 
 www.ora.walbrzych.pl  
 Okręgowa Rada Adwokacka  
 w Wałbrzychu 
 ul. Rynek 5 
 58-300 Wałbrzych 
 tel.  74 842 62 99 wewnętrzny 1  

http://www.ora.walbrzych.pl/

