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Zacznijmy od siebie, czyli wizerunek.  

Nikogo nie trzeba przekonywać jak istotnym jest posiadanie dobrego wizerunku. 

Z punktu widzenia Adwokatury mamy z tym problem i jest to najważniejsze zadanie do 

wykonanie stojące przed nowo wybranymi władzami.  Na kształtowanie wizerunku składają 

się praktycznie wszystkie czynności, które wykonujemy, tak w życiu publicznym, jak i w 

życiu prywatnym. Przykładowo będzie to nasz profesjonalizm podczas  prowadzenia sprawy, 

nasze publiczne, często głoszone za pośrednictwem mediów poglądy na daną sprawę ale 

również zachowanie w restauracji, czy stosunek do kolegów korporacyjnych, na korytarzu 

sądowym czy portalach społecznościowych.  

Konieczność zatem poprawy wizerunku Adwokatury w społeczeństwie to  nadrzędny cel na 

najbliższe lata. Tyle tylko, że chociaż wszyscy to wiemy, to nie bardzo potrafimy tego 

dokonać. Jak więc to można zrobić. 

W zakresie działania publicznego w latach 2013 – 2016, należy na nowo określić jego cele 

nadrzędne oraz środki za pomocą których to wykonamy. Nadrzędnym celem jest radykalna 

zmiana stosunków z władzą ustawodawczą i wykonawczą. Zadaniem samorządu jest nie tylko 

reprezentacja Adwokatury, ale również ochrona jej praw. Ta ochrona odbywa się w pierwszej 

linii w parlamencie lub w komisjach resortowych podczas trwania procesu legislacyjnego. 

Tym samym wszystkie siły i środki należy skupić na bieżącej, nawet codziennej współpracy z 

parlamentem oraz organami rządowymi w zakresie tworzenia i wykonywania prawa. Udział  

Adwokatury w opiniowaniu aktów prawnych i w bieżącej pracy legislacyjnej stać się muszą 

podstawą działalności nowych władz samorządowych. Nie możemy być nieobecni albo 

obecni byle jak w parlamencie, a ściślej w komisjach czy podkomisjach. Pamiętajmy, że 

Adwokatura powołana jest m.in. do współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa. To 

nasz obowiązek ustawowy. Jeżeli sami należycie nie zadbamy o ochronę naszych interesów, 

w tym przez właściwe osoby,  czeka na nas znowu „niespodzianka deregulacyjna”. 

Jeżeli mamy jeszcze wątpliwości gdzie przegraliśmy nasz status to właśnie to jest to miejsce. 

Tu leży nasz dotychczasowy błąd zaniechania, którego nie poprawi  szeroko dyskutowana 

ostatnio obecność przy zmianach kodyfikacyjnych. Zresztą, biorąc pod uwagę nowe 

uprawnienia dla radców prawnych, czy zapis art. 52 ustawy nowelizacyjnej, też mało 

skuteczna. NRA musi przeprowadzić ankietę wśród wszystkich adwokatów i aplikantów 

adwokackich, w celu pozyskania informacji o osobach, które miały w swoim życiu przygodę 

z legislacją. Być może mamy wśród nas koleżanki i kolegów, którzy posiadają kwalifikacje w 

tym zakresie, i chcieliby albo nawet musieliby w ramach obowiązku samorządowego, przy 

zapewnieniu oczywiście godziwych warunków pracy, pomóc w tej trudnej dziedzinie prawa. 

Nie odniesiemy jednak  żadnego skutku, jeżeli przy okazji nie dobierzemy do tych działań 

odpowiednich ludzi, którzy będą w stanie to zrobić. Muszą to być osoby nieprzypadkowe, 

takie, które mają z jednej strony rozeznanie polityczne, a z drugiej takie, które nie przyniosą 

więcej szkody niż pożytku. Musimy w tym przypadku nieco schować naszą dumę i naturalną, 

wynikająca z innych czasów wyniosłość, która tak denerwuje m.in. inne środowiska 

prawnicze. Bez życzliwości których też nic nie zrobimy.  

Przy NRA w ramach istniejącej Komisji Legislacyjnej oraz przy każdej ORA, gdzie 

stworzone powinny być zespoły ds. legislacji, działało by coś na kształt „pogotowia 

legislacyjnego”. Obywatel mógłby zgłosić się do takiej komórki z określonym problemem 

legislacyjnym, który dotyka jakąś grupę ludzi w skali całego kraju lub terenu i prosić  o 

interwencję. Taka możliwość  powinna być  wypromowana społecznie, tak aby społeczeństwo 

wiedziało o możliwości zgłoszenia problemu legislacyjnego w toku trwających prac 

legislacyjnych lub w już istniejącym prawie (przykładem niech będą kratki samochodowe, 

czy brak opłat dla wykonawców budowy autostrad). NRA mogłaby reagować natychmiast w 



sytuacji potwierdzenia zagrożeń dla praw i wolności obywatelskich. Ma przecież takie 

możliwości. W odczuciu społecznym to byłoby bezcenne. 

W związku z powyższym należy stworzyć bazę takich osób w powyższej jak i innych 

dziedzinach, szczególnie tych, z którymi sobie nie radzimy. Pomocne w tym zakresie może 

być pismo Palestra, na łamach którego można by drukować co ciekawsze społecznie 

aktualności legislacyjne, i uwagi w tej materii. 

   

Należy zdefiniować pojęcie reklamy dla celów Adwokatury Polskiej w kontekście zasad 

etycznych. 

Czy reklama jest zbieżna z pojęciem informacja, czy jest to zupełnie coś innego. Osobiście 

jestem za zakazem reklamy jako takiej, natomiast idąc z duchem czasu można dopuścić 

pewne jej formy. Informacja o działalności może zawierać oprócz podstawowych danych 

dane o preferowanych dziedzinach prawa, wydanych publikacjach, czy wykonywanej funkcji 

w samorządzie oraz zatrudnieniu na uczelni. 

Nie jestem zwolennikiem wprowadzenia szczególnego rodzaju tytułu „specjalista”, w 

zakresie wskazywania preferencji zawodowej. 

 

Jestem zwolennikiem przemodelowania istniejących przy NRA komisji. Należy połączyć 

Komisję Legislacyjną z Komisją ds. Prac Parlamentarnych w jedną i nadać jej szczególny 

status, poprzez wzmocnienie roli, oraz zwiększyć skład osobowy, tworząc jednocześnie w jej 

ramach zespoły zadaniowe. Wprowadzić jasny obieg dokumentów pomiędzy członkami 

takich komisji czy grup, oraz członkami zapewnić dostęp całej palestry. Transparentność 

działań to podstawa.  

Nie widzę zasadności dla istnienia praktycznie kilku zbieżnych komisji do spraw wizerunku, 

których cele działania są tożsame. 

I tak, mamy Komisję ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono, Komisję 

Komunikacji Społecznej, Działalności Publicznej Adwokatury oraz Biuro prasowe. 

Należałoby powołać jedną Komisję ds. Wizerunku. Pozostawić  Biuro prasowe. Temat do 

analizy. Jednak nie może być tak aby ich kompetencje się pokrywały.   

 

Problem szkoleń. Szkolenia stają się fikcją. Nikt na to nie reaguje. Brak jest jasnych 

transparentnych zasad naboru na listy wykładowców. Wykłady i zajęcia z aplikantami według 

oceny ich uczestników są słabe, a nawet bardzo słabe. Dobrze wyszkolony aplikant i adwokat 

to gwarancja zaufania społeczeństwa do adwokatury. To profesjonalista, który będzie 

prawidłowo funkcjonował na rynku usług prawnych, a tym samym dbał o wizerunek 

adwokata profesjonalisty.  

 

Integracja. Sport. Pomimo radykalnie zwiększonego naboru na aplikacje należy wzmacniać 

integrację środowiska. Służyć temu mogą różne formy działania w ramach już istniejących 

komisji, w tym sportu, czy komisji klubowych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby tam gdzie to 

ma sens łączyć je w jedną komisję.  Młodzi adwokaci musza się integrować. To oni za parę 

lat  przejmą nasze samorządowe losy w swoje ręce. Ale ta integracja musi być ciekawa. Jej 

oferta musi iść z duchem czasu. Pomysłów na jej przeprowadzenie na pewno nie zabraknie. 

Od lat z powodzeniem ZPP organizuje coroczne spartakiady sportowe. Organizujmy nasze 

własne. Przy tej ilości członków, powodzenie gwarantowane. Mamy wśród nas wielbicieli 

tenisa, jachtingu, czy piłki nożnej. Taka forma integracji dobrze wychodzi  radcom prawnym. 

U nas świetnie wypada Jeziorak, czy regaty wrześniowe. Zaczyna nabierać znaczenie tenis. 

Ale to wszystko za mało. I nie jest to mało ważna dziedzina naszego samorządowego życia 

jak się z pozoru może wydawać. 



Komisja Integracji Środowiskowej, Kultury, Sportu i Turystyki powinna rozpocząć pracę nad 

projektem publicznych debat o państwie i prawie. W której wybitne jednostki świata kultury, 

sztuki, prawa czy polityki toczyłyby dyskusje o dzisiejszych problemach Polaków. 

Należałoby zainteresować w tej materii media i mógłby powstać cykliczny program pod 

patronatem m.in.  NRA.  Dbajmy o tradycje, uczmy społeczeństwo szacunku do prawa i 

siebie nawzajem. To m.in. my jesteśmy elitą naszego kraju. Nie zapominajmy tego, bo to 

zobowiązuje.  

 

Niezbędne, a wręcz natychmiastowe musi być przeprowadzenie pełnej informatyzacji NRA i 

ORA w całej Polsce. Zbiory danych, jak i kontakt drogą elektroniczną jest prosty i 

natychmiastowy, należy poprawić to, co nie do końca nas zadawala, jak chociażby KRAiAA. 

Tak ze względów wizerunkowych jak i dla zwykłej prostoty działania droga kontaktu 

elektronicznego musi być na najwyższym poziomie.   

 

Na wizerunek Adwokatury składa się również zachowanie naszych kolegów. Często nie 

właściwe, a często zwyczajnie tylko niemądre. Niestety w tym zakresie należy 

przemodelować sposób naszego myślenia. Zero tolerancji dla działań nieetycznych. 

Nie oznacza to jednak wszczynania postepowań dyscyplinarnych w każdej sprawie. 

Racjonalizm przede wszystkim. Jako środowisko nie osądzajmy jednocześnie zbyt pochopnie 

i to na forum publicznym, często niesprawdzonych doniesień medialnych. W sprawach 

wątpliwych etycznie każdy adwokat powinien mieć możliwość otrzymania od przedstawiciela 

samorządu opinii prawnej(samorządowej) w terminie 24 godzin. Opinia taka byłaby pomocna 

w podjęciu właściwej decyzji i uniknięcia ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej.           

Rzecznicy Dyscyplinarni muszą zostać wyodrębnieni ze struktur władz ORA i NRA celem 

ich usamodzielnienia instytucjonalnego i zwiększenia niezależności.  

  

Od lat problemem jest stosunek władz Adwokatury do członków samorządu. Panuje ogólne 

przekonanie o braku wsparcia ze strony władz danej Izby, czy też władz naczelnych w 

sytuacjach kryzysowych. Jest to sytuacja niedopuszczalna, która podważa sens bycia we 

wspólnocie. W każdej Izbie powinny powstać listy dyżurnych adwokatów - przedstawicieli 

samorządu do  tkzw. szybkiej ale i życzliwej interwencji.  

 

Poprawę wizerunku przyniesie nam wspólne z radcami prawnymi podjęcie się działań 

prowadzących do rozwiązania problemu przedsądowej pomocy prawnej z urzędu. Tylko 

wspólnie jesteśmy coś w tej materii uczynić. Dotyczy to głównie spraw z zakresu prawa 

administracyjnego oraz cywilnego jak i pomocy prawnej postpenitencjarnej.  W związku z 

tymi pracami powinna powstać odrębna Komisja Pro bono, jako komisja zadaniowa. Jestem 

zdania, iż tylko poszerzenie stosownych uprawnień MOPS na podstawie ustawy o pomocy 

społecznej, do udzielania przedsądowej pomocy prawnej ma sens. Temat do analizy ale już 

ostatecznej. 

Po odpowiednim porozumieniu właściwych struktur terenowych z właściwymi ORA i IRP, 

ustalić należałoby warunki współdziałania. W tym celu należy podjąć rozmowy i 

przeprowadzić akcje pilotażowe, celem określenia danego segmentu rynku, w zakresie 

możliwości korzystania, ale i skłonności do korzystania przez społeczeństwo z pomocy 

prawnej z urzędu.  Ma to niewątpliwy związek z niską świadomością prawną społeczeństwa 

polskiego. Należy jednak pamiętać, że Warszawa to nie jest cała Polska. W różnych częściach 

kraju mogą wystąpić inne, specyficzne dla tego terenu  problemy.  

 

 Stosowne propozycje w zakresie działań legislacyjnych skonkretyzowanych, należy 

rozpocząć ale i pomyślnie zakończyć w sprawie zmian regulacji dotyczącej wyegzekwowania 



należności za reprezentowanie strony w postępowaniu cywilnym, i problemów z otrzymaniem 

należności w przypadku wygranej sprawy. Nie może być tak, iż państwo nas ustanawia, ale 

jednocześnie zmusza do samodzielnego dochodzenia wynagrodzenia, przerzucając tym 

samym ciężar braku środków na pełnomocnika. To również podnoszona od dawna kwestia 

taksy adwokackiej. O wysokościach wynagrodzeń tam wskazanych  wszyscy wiemy. Musimy 

tylko pamiętać o uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych w których podnosimy ten 

temat. Zadać sobie musimy jednocześnie pytanie o sposób działania, aby osiągnąć 

zamierzony skutek. Oczywiście nie wszystkie metody i środki działania można omawiać 

publicznie.  

Pomimo niedawnych zmian dotyczących uprawnień do poświadczania dokumentów za 

zgodność, uważam, iż w wielu miejscach powinniśmy otrzymać szersze uprawnienia. 

Dotyczy to np. możliwości stwierdzania nabycia spadków z urzędu, czy świadczenia 

wiarygodności podpisu osoby fizycznej. Forma aktu notarialnego w  stosownych regulacjach 

KSH również powinna  być alternatywna dla poświadczenia przez adwokata.  

 

Zagadnień jest tak dużo, iż pracy dla nowo wybranych władz z pewnością nie zabraknie. 

Propozycje ramowo przedstawione powyżej to nie rewolucja ale normalność. 

Wprowadźmy je razem.  

 
 
 
 
 
 


