
 

 

Adw. Dariusz Strzelecki, urodzony w Grudziądzu, lat 57, j. niemiecki, stan cywilny: wolny, dwoje 

dzieci, dwójka wnuków. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód adwokata wykonuje od  

1988 r.:  początkowo w Zespole Adwokackim w Kartuzach, a do 1993 r. w Zespole Adwokackim 

Nr 14 w Gdańsku, od 1993 r. prowadzi indywidualna kancelarię adwokacką w Gdańsku. Od trzech 

kadencji członek ORA w Gdańsku: 2004-2007 r. sekretarz; 2007-2010 r. wicedziekan i rzecznik 

dyscyplinarnym; 2010-2013  wicedziekan. Wcześniej sędzia sądu dyscyplinarnego oraz zastępca 

rzecznika. 

 

 

Dlaczego został Pan adwokatem? Czy jest Pan zadowolony z dokonanego wyboru? Czy ma Pan 

autorytety zawodowe?  
 

Dariusz Strzelecki: Zanim zostałem adwokatem, byłem sędzią w sądzie rejonowym w Gdańsku. 

Obserwowałem pracę adwokatów. Przyszedł pewien moment, że poczułem, że też chcę wykonywać 

ten zawód. Ówczesne przepisy zabraniały od razu po odejściu z sądu wykonywania praktyki 

adwokata, więc przez pewien czas byłem jeszcze radcą prawnym. W swojej pracy lubię kontakt z 

ludźmi oraz różnorodność spraw. Zawsze byłem adwokatem sądowym. Bardzo dobrze czuję się na 

sali sądowej. Wzorem dla mnie, jako że jestem karnistą, jest adw. Kazimierz Kamiński.  

 

Jakich wskazówek udzieliłby Pan młodym adwokatom, który dopiero przyodziali togę z zielonym 

żabotem? 
 

D.S.: Radziłbym, aby młody adwokat nie podchodził gorączkowo do swojej pracy tj. żeby nie 

szukał spraw na siłę, bo to czasami przynosi więcej szkody niż pożytku. Uważam, że życzliwością i 

uśmiechem można zajść o wiele dalej niż agresją, arogancją i buńczucznością.  

 

W chwili obecnej istnieje wiele możliwości i form wykonywania zawodów prawniczych m.in.: 

doradcy prawni. Co jakiś czas wracają także pomysły polityków, aby zezwolić doradcom na 

występowanie przed sądem rejonowym. Z kolei od 1 stycznia 2014 r. rady prawni będę mogli 

bronić w sprawach karnych. Czy w takiej sytuacji istnienie adwokatury ma sens? Czy adwokatura 

nadal jest potrzebna?  
 

 

D.S.: Oczywiście, że jest potrzebna. Nie wyobrażam sobie, aby adwokatura mogła zniknąć. Pomysł  

ustawodawcy, aby połączyć zawód adwokata i radcy prawnego, umożliwienie radcom obrony w 

sprawach karnych jest chybiony. Jest pomiędzy nami dużo różnic. Ponadto adwokatura kojarzy się 

z obroną praw zwykłego Kowalskiego, a nie z korporacjami i dużym biznesem. Dlatego ten zawód 

musi istnieć. 

 

Jakimi wartościami powinien kierować się adwokat w swojej pracy? 
 

 

D.S.: Najważniejszą wartością jest uczciwość wobec siebie oraz wobec klienta. Adwokat powinien 

być również solidny, sumienny, punktualny i szczery.  

 

Od jakiegoś już czasu w środowisku poruszana jest kwestia zminimalizowania zakazu reklamy 

usług adwokackich oraz szeroko rozumianego marketingu prawniczego. Czy samorząd powinien 

zezwolić adwokatom na reklamę swoich usług? Jeśli tak to w jakim zakresie? Czy reklama 

pozwoli dotrzeć młodym adwokatom do potencjalnych klientów? 

 



 

 

D.S.: Swoje usługi należy reklamować, jednak z uwagi na powagę naszego zawodu, powinna ona 

być w jakiś granicach. Nie wyobrażam sobie, aby adwokat reklamował się na bilbordach albo 

wykupywał całe strony w gazetach. Powinny być ustalone jednolite i jasne zasady reklamy.  

 

W ubiegłym roku podczas Zgromadzenia Izbowego była mowa o planowanej kampanii 

reklamowej adwokatury jako takiej, w mediach m.in. adwokaci na bilbordach zachęcający 

społeczeństwo do korzystania z ich usług. Władze samorządu zrezygnowały z takiego posunięcia. 

Na wiosnę swoją kampanię rozpoczęli radcy prawni pt: Z radcą prawnym bezpieczniej. Jak w tej 

sytuacji widzi Pan możliwość stworzenia wizerunku adwokatury?  
 

 

D.S.: Po głowie chodzi mi pomysł, aby stworzyć na szczeblu ogólnopolskim gazetę, która stałaby 

się miejscem wymiany zdań, poglądów czy pomysłów. Wprawdzie jest Palestra, ale ona służy 

bardziej publicystyce naukowej. Mamy również gazetki izbowe, jak np. nasz Kwartalnik 

Adwokacki. Jednak ich zasięg zarówno miejscowy, jak i czasowy jest ograniczony. Potrzebujemy 

czegoś bardziej widocznego. To się oczywiście wiąże z kosztami, ale taką gazetkę można by 

sprzedawać czy udostępniać w kioskach czy w empiku. W ten sposób dotarlibyśmy do 

społeczeństwa. Adwokaci są raczej niewidoczni. Oczywiście oprócz Ryszarda Kalisz, który jest 

adwokatem nie wykonujacym zawodu. Innych adwokatów widzimy przy okazji jakiejś głośnej 

sprawy medialnej, gdzie pytania dziennikarzy dotyczą tylko tej konkretnej sprawy, a nie problemów 

adwokatury. Z kolei na szczeblu lokalnym nasza izba promuje adwokaturę poprzez udzielanie porad 

pro bono przez aplikantów dwa razy w miesiącu, oraz udział w ogólnopolskim dniu bezpłatnych 

porad prawnych i tygodniu pomocy ofiarom przestępstw. Również adwokaci, którzy są politykami, 

samorządowcami czy biznesmenami promują adwokaturę.   

 

Ministerstwo Sprawiedliwości ostatnio obniżyło stawki adwokackie m.in. za prowadzenie sprawy 

o uznanie wzorca umowy za niedozwolony. Urzędnicy zapowiadają kolejne cięcia w kolejnych 

rodzajach spraw. Czy możemy jakoś temu przeciwdziałać? 
 

 

D.S.: To jest zadanie dla NRA, która powinna przeciwdziałać takim praktykom, a nawet działać na 

rzecz podwyższenia tych stawek. Stawki są zdecydowanie za niskie, a normuje je rozporządzenie 

sprzed 11 lat, kiedy wartość pieniądza była także inna.  

 

Coraz częściej adwokaci wypowiadają się w mediach, komentują nagłośnione sprawy w 

programach publicystycznych, piszą artykuły. Taka działalność adwokatów ma wpływ na 

kreowanie wizerunku adwokata.  A  jak wygląda komunikacja adwokatów wewnątrz samorządu?  
 

 

D.S.: Z dużą przyjemnością czytam Palestrę. Przestawia ona poglądy adwokatury. Publikuje w niej 

wielu znakomitych specjalistów. Myślę, że taką formą komunikacji mogłaby być gazeta 

ogólnopolska, która wychodziłaby częściej, a przez to zajmowałaby się bieżącymi problemami, tak 

jak wcześniej już wspomniałem.  

 

Pośród polityków odnajdujemy sporą liczbę adwokatów. Adwokaci nie boją się wkraczać w świat 

polityki nie tylko na szczeblu samorządowym, ale i krajowym. Czy w takiej sytuacji możemy 

mówić o apolitycznej adwokaturze?  
 

 

D.S.: Moim zdaniem adwokatura nie jest apolityczna. I ubolewam nad ty, że tak mało adwokatów 



angażuje się w politykę zarówno na szczeblu lokalnym i parlamentarnym. Jestem pewien, że dzięki 

adwokatom w Sejmie powstałoby lepsze prawo. Adwokat-poseł jest siłą, która może skutecznie 

lobbować na rzecz adwokatury.  

 

Od jakiegoś czasu możemy zauważyć ewidentną niechęć sędziów do rozmowy z adwokatami czy to 

na korytarzu sądowym czy w pokoju sędziowskim. Jeśli już nawet dochodzi do takich spotkań 

sędziowie wymagają wcześniejszego umawiania się, określenia przedmiotu rozmowy, a jak dojdzie 

już do spotkania w pokoju znajduje się jeszcze pracownik sekretariatu, którzy występuje w roli 

świadka. Zdarza się także, że sędziowie boją się odpowiadać na nasze grzecznościowe „dzień 

dobry”. Czy widzi Pan możliwość zacieśnienia współpracy środowiska sędziowskiego i 

adwokackiego? 
 

 

D.S.: Uważam, że nasze relacje nie tylko z sędziami, ale i z prokuratorami, nie mogą się ograniczać 

tylko do spotkań na szczeblu spotkań naszych przedstawicieli samorządowych. Dobrym pomysłem 

byłoby utworzenie zespołu, który wypracowałby standardy współpracy. Były czasy kiedy sędzia 

wierzył na słowo adwokatowi, że np. ten nie może dojechać na rozprawę, a teraz sąd żąda 

zaświadczeń. Nie było sytuacji kiedy przed wejściem na salę szczegółowo sprawdzało się 

adwokata, a prokurator wchodził bez żadnego przeszukania. Na przestrzeni ostatnich lat ewidentnie 

widać, że jesteśmy źle traktowani, jesteśmy poza marginesem. Brakuje dobrego ducha, nici 

serdeczności pomiędzy naszymi środowiskami.  

 

Czy wprowadziłby Pan jakieś zmiany w ustawie Prawo o adwokaturze?  
  

 

D.S.:  Nie zastanawiałem się nad tym.  

 

Coraz mniej młodych adwokatów angażuje się w życie samorządowe, w sytuacji gdy tego rodzaju 

działalność jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem. Czy można jakoś temu zaradzić?  
 

 

D.S.: Z uwagi na dużą liczbę członków naszej izby, chciałbym, abyśmy byli bardziej zintegrowani, 

żebyśmy się mogli bardziej poznać. Chciałbym, abyśmy na zewnątrz pokazali się jako ta mocna 

grupa zawodowa, która mówi jednym głosem. Chciałbym, aby nie było podziałów, i żebyśmy 

mówili jednym głosem. Możemy się spierać na argumenty wewnątrz, ale ważne abyśmy na 

zewnątrz prezentowali jedno stanowisko - stanowisko adwokatury.  

 

Pojawił się pomysł przeprowadzenie szkoleń dla adwokatów i aplikantów on line. Czy taka forma 

wykładów może spełnić swoją funkcję? 

 

 

D.S.: Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Wielu adwokatów tłumaczy się, że nie mają internetu czy 

komputera, żeby nawet zajrzeć na naszą stronę internetową, gdzie są ogłaszane np. informacje 

dotyczące szkoleń stacjonarnych czy wyjazdowych. Nie sądzę aby byli zainteresowani taką formą 

szkolenia. Jeżeli chodzi o mnie, ja wolę jednak kontakt bezpośredni.  

 

W kwietniu zeszłego roku zamknięto bar sądowym przy Nowych Ogrodach. Od tego czasu 

adwokaci, aplikanci, pracownicy sądu oraz interesanci nie mają gdzie zjeść, wypić kawy czy 

spotkać się w przerwach pomiędzy rozprawami. Dopiero niedawno do pokoju adwokackiego 

został zakupiony ekspres do kawy. Czy władze ORA mogą w tej kwestii coś zrobić?  

 

 



D.S.:  Bar sądowy powinien być, nie tylko dlatego, że można tam coś zjeść czy wypić, ale jest to 

miejsce integrujące nasze środowisko. Z tego co mi wiadomo jest szansa, że już niedługo się to 

zmieni, szczególnie że jest nowy dyrektor sądu i wpływają oferty od różnych firm 

zainteresowanych prowadzeniem takiego baru.  

 

Nagrywanie rozpraw, podpisy elektroniczne, postępowanie elektroniczne, dostęp przez internet do 

akt sprawy – polskie sądownictwo coraz bardziej korzysta z możliwości jakie daje technologia. Czy 

to jest dobry kierunek?    

 

 

 

D.S.:  Oczywiście. Myślę, że na poziomie rady można by nawiązać współpracę z wydawnictwami, 

które oferują informatyczne systemu baz aktów prawnych i orzecznictwa. Współpraca już i tak jest 

nawiązana przy okazji np. konkursu krasomówczego. Potrzebny jest również internet z dostępem do 

programów prawniczych w sądzie. Mamy już dostęp w pokoju adwokackim w sądzie okręgowym 

oraz w sądzie na 3-ego Maja.  

 

Jesteśmy już po okresie składania corocznych zeznań podatkowych. Czy korzysta Pan z 

możliwości przekazywania 1 % podatków organizacjom pożytku publicznego?  

 

 

 

D.S.: Tak, co roku przeznaczam 1% na jakiś cel. W tym roku była to fundacja zajmująca się 

dziećmi chorymi na autyzm.  

 

 

                                                                               Dziękujemy za rozmowę.  
 

  Rozmawiały Adw. Martyna Mierzejewska i Adw. Patrycja Wróbel  

 

 


