
1 

 

                  Wrocław-Kraków, 19 wrzesień 2013 

 

 

S T A N O W I S K O   

Komisji Etyki Zawodowej NRA w sprawie łączenia przez adwokatów  

członkostwa w komisjach egzaminacyjnych z udziałem w roli wykładowców  

w kursach, wykładach i szkoleniach przygotowujących do tych egzaminów 

 

 Sprawa egzaminów adwokackich oraz egzaminów na aplikację adwokacką została 

wyłączona spod kompetencji samorządu adwokackiego i w drodze zmian ustawowych 

przeprowadzonych m.in. w 2005 roku przekazana Ministrowi Sprawiedliwości, który do 

komisji układających testy oraz komisji egzaminacyjnych – obok sędziów, pracowników 

nauki i prokuratorów – powołuje także adwokatów i radców prawnych.   

 Prowadzenie działalności dydaktycznej przez posiadających stosowne przygotowanie 

przedstawicieli Palestry w ramach rozmaitych szkoleń przeznaczonych dla osób studiujących 

na studiach prawniczych, aplikantów adwokackich oraz doskonalących się zawodowo 

adwokatów, czy niekiedy nawet przedstawicieli innych zawodów prawniczych (radców 

prawnych, sędziów, notariuszy, prokuratorów) jest zadaniem, którego realizacja bez wątpienia 

mieści się w funkcji publicznej Adwokatury. W ten bowiem sposób Adwokatura – wykonując 

jeden ze swych ustawowych obowiązków, dla którego wypełniania jest wszak powołana – 

współdziałać może, także na płaszczyźnie pozasądowej, w kształtowaniu  oraz stosowaniu 

prawa.  

 Nie ulega wątpliwości, że adwokaci prowadzący zajęcia szkoleniowe lub zasiadający 

w powoływanych przez Ministra Sprawiedliwości komisjach egzaminacyjnych powinni 

posiadać rozległą wiedzę i doświadczenie zawodowe, a także odpowiadać najwyższym 

standardom etycznym, zarówno wyrażonym wprost w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i 

Godności Zawodu, jak i takim, które ze Zbioru tego dają się jedynie wyinterpretować, 

zwłaszcza gdy dotyczą ich działalności publicznej, czy nawet życia prywatnego. Trzeba w 

tym kontekście zauważyć, że kwestia łączenia przez adwokatów różnych funkcji nie jest 

uregulowana w prawie o adwokaturze lub w Zbiorze Zasad Etyki w sposób wyczerpujący, 

poprzez taksatywne wskazanie sytuacji objętych zakazem. Trafnie więc podkreśla J. 

Naumann, że większość pytań i dylematów z zakresu etyki adwokackiej na co dzień znajduje 

rozstrzygnięcie w sumieniu adwokackim, co sprzyjać może utrwalaniu się w świadomości 

społecznej wizerunku adwokata jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego (por. J. 
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Naumann, Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Komentarz, Warszawa 2012; 

patrz także Z. Krzemiński, Etyka Adwokacka. Teksty, Orzecznictwo, Komentarz, 3 Wyd. 

Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s. 41 i n.).   

Przechodząc do istoty opiniowanego zagadnienia trzeba już na wstępie zauważyć, że 

łączenie członkostwa w resortowych  komisjach egzaminacyjnych z jednoczesnym 

pełnieniem funkcji wykładowców na kursach przygotowujących do egzaminu adwokackiego 

albo do egzaminu na aplikację budzić może opór z punktu widzenia obowiązujących zasad i 

standardów etycznych. Nie powinno się bowiem stwarzać chociażby pozoru łamania reguł 

tajemnicy układanych pytań, a – tym bardziej – wywoływać wrażenia, że udział w kursie o 

charakterze komercyjnym może zapewnić powodzenie na egzaminie. Niemniej szkodliwa 

byłaby także sugestia, że osoby łączące tego rodzaju funkcje już w sensie czysto formalny 

(podobnie jak podlegający wyłączeniu sędzia) przestają być bezstronne, czyli – mówiąc 

inaczej – nie są w stanie zachować koniecznego obiektywizmu w trakcie pełnienia 

obowiązków związanych z uczestnictwem w komisjach egzaminacyjnych.   

Dostrzegając złożoność rozważanego zagadnienia nie da się oczywiście wykluczyć, że 

zwolennicy, a w szczególności beneficjenci procederu łączenia tego rodzaju funkcji zechcą 

odwołać się do – w istocie jedynie pozornej – analogii, jaka mogłaby przyjść na myśl 

wówczas, gdybyśmy uznali, że analizowaną sytuację dałoby się porównać ze statusem 

adwokata biorącego udział w szkoleniach organizowanych przez samorząd adwokacki czy 

profesora prowadzącego wykład uniwersytecki, a następnie układającego pytania 

egzaminacyjne oraz sprawdzającego poziom wiedzy uczestniczących w wykładzie słuchaczy. 

Rzecz jednak w tym, że wykład uniwersytecki, podobnie jak zajęcia organizowane w ramach 

aplikacji adwokackiej, adresowany jest – po pierwsze – do wszystkich studentów lub 

aplikantów poddawanych następnie egzaminowi oraz – po drugie – jest dla wszystkich 

jednakowo dostępny, bez potrzeby ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych obciążeń, 

zwłaszcza natury finansowej. Nie ma zatem obawy, że prowadzący zajęcia egzaminator 

przekaże w ramach tychże zajęć jakiekolwiek informacje – zarówno o charakterze 

merytorycznym, jak i czysto formalnym, dotyczącym samego egzaminu oraz jego przebiegu – 

jedynie części podlegających mu osób. 

Gdybyśmy sytuację adwokatów łączących pracę w komisji egzaminacyjnej z udziałem 

w komercyjnej działalności szkoleniowej zechcieli porównać z sytuacją prowadzącego 

wykład a następnie egzaminującego profesora uniwersyteckiego, to pewna analogia 

pojawiłaby się dopiero wówczas, gdyby profesor zdecydował się na udzielanie odpłatnych 

korepetycji części uczestniczących w wykładzie studentów, a następnie – w ramach egzaminu 



3 

 

– oceniał lub nawet „wyceniał” efekty tego rodzaju dodatkowej aktywności, skądinąd 

nauczycielom akademickim jednoznacznie zabronionej.     

Niestosowność łączenia funkcji pogłębia dodatkowo eksponowanie w materiałach 

dotyczących szkoleń o charakterze komercyjnym, zwłaszcza jeśli miałyby one stanowić 

formę reklamy, że prowadzącymi je osobami są adwokaci – członkowie komisji 

egzaminacyjnych. Kryje się w nim bowiem nie dający się zaakceptować sygnał kierowany do 

aplikantów adwokackich, że wiedzę na temat czekającego ich egzaminu – niedostępną w 

ramach odpłatnego szkolenia korporacyjnego – uzyskać mogą dzięki uczestnictwu w kursach 

i szkoleniach o charakterze komercyjnym. Przejawem ewidentnej hipokryzji, która nie tylko 

w świetle zasad etyki adwokackiej zasługuje na zdecydowanie negatywną ocenę, jest zaś 

uzasadniane pełnioną funkcją powstrzymywanie się przez adwokatów – członków komisji 

egzaminacyjnych od uczestnictwa w zajęciach korporacyjnych z aplikantami adwokackimi 

przy jednoczesnym oraz w różny sposób reklamowanym angażowaniu się tych adwokatów w 

prowadzenie szkoleń komercyjnych. Z jednej strony zupełnie zrozumiałe stałoby się w tej 

sytuacji poczucie niejednolitego, a tym samym – niesprawiedliwego traktowania tych 

aplikantów adwokackich, którzy – ufając w jakość i poziom szkolenia korporacyjnego, a 

także nie korzystając chociażby ze względów czysto finansowych z dodatkowych, odpłatnych 

form kształcenia z udziałem członków komisji egzaminacyjnych – staliby się aplikantami 

„drugiej kategorii”, postrzeganymi inaczej od swych kolegów, uczestników kursów 

komercyjnych. W dłuższej perspektywie prowadzić mogłoby to do utrwalenia się 

przekonania, że udział w takich kursach jest koniecznością. Z drugiej zaś strony członkowie 

komisji egzaminacyjnych – poprzez swą dodatkową aktywność w zajęciach o charakterze 

komercyjnym – deprecjonowaliby wartość i jakość szkoleń organizowanych przez izby 

adwokackie, dając w ten sposób wyraz temu, że są one po prostu niewystarczające lub nawet 

nieefektywne. Wywołując tego rodzaju wrażenie adwokat uczestniczący w szkoleniach o 

charakterze komercyjnym naruszałby tym samym normę wynikającą z § 9 ust.1 pkt c Zbioru 

Zasad Etyki, podważając – poprzez łączenie funkcji –  zaufanie publiczne do Adwokatury w 

tej niezwykle ważnej sferze jej aktywności. Mogłoby to również – gdy uwzględni się dłuższą 

perspektywę – prowadzić do radykalnego i niezwykle szkodliwego dla samorządu 

adwokackiego wniosku, że nie jest on w ogóle zdolny do organizowania szkoleń aplikantów 

adwokackich na właściwym, gwarantującym odpowiednie przegotowanie do wykonywania 

zawodu poziomie, a zatem realizowanie tego zadania – obecnie stanowiącego ustawowy 

obowiązek adwokatury – powierzyć należy innym podmiotom.   
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Zachowanie adwokatów – członków komisji egzaminacyjnych, uczestniczących w 

pozaizbowych szkoleniach komercyjnych należałoby z tej perspektywy ocenić również jako 

sprzeczne z normą wynikającą z § 66 Zbioru Zasad Etyki, wyrażającą obowiązek 

współdziałania z władzami Adwokatury we wszystkich sprawach dotyczących zawodu 

adwokackiego. Nie może bowiem budzić jakichkolwiek wątpliwości, że szkolenie aplikantów 

adwokackich w ramach pozostającej pod nadzorem władz samorządowych aplikacji 

adwokackiej mieści się w katalogu istotnych spraw dotyczących zawodu adwokackiego i 

Adwokatury jako takiej.  

Biorąc zatem pod rozwagę wszystkie podniesione wyżej argumenty oraz nie tracąc z 

pola widzenia negatywnego odbioru zjawiska łączenia członkostwa w resortowych komisjach 

egzaminacyjnych z rolą wykładowców uczestniczących w pozaizbowych szkoleniach o 

charakterze komercyjnym, Komisja Etyki Zawodowej wyraża pogląd, że pojawiająca się od 

pewnego czasu praktyka jednoczesnego pełnienia tego rodzaju funkcji pozostaje w 

sprzeczności ze standardami dającymi się odczytać – wprost lub pośrednio – ze Zbioru Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, której tolerowanie narazić mogłoby samorząd 

adwokacki na uzasadnioną krytykę.  
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