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Etyka jest filarem 
zawodu adwokata
Rozmowa z adwokatem Romanem Kuszem, dziekanem katowickiej Okręgowej Rady Adwokackiej

n Pro szę po wie dzieć, co dla ad wo ka ta ozna cza sło wo 
”
ety -

ka” w od nie sie niu do wy ko ny wa ne go przez nie go za wo du?

n Ety ka jest fi la rem za wo du ad wo ka ta. Zbiór za sad ety ki ad -
wo kac kiej i god no ści za wo du to nasz ko deks za wo do wy, łą -
czą cy dziś wie lo let nią tra dy cję świad cze nia po mo cy praw nej
in dy wi du al ne mu klien to wi z wy zwa nia mi, któ re sta wia
przed na mi współ cze sny świat. Wy ko ny wa nie za wo du ad wo -
ka ta róż ni się od wy ko ny wa nia wszyst kich in nych za wo dów
praw ni czych: tyl ko u nas jest świę ta ta jem ni ca ad wo kac ka,
zwią za na z isto tą pra wa do obro ny klien ta, oraz za kaz po zo -
sta wa nia w sto sun ku pra cy, gwa ran tu ją cy nie za leż ność.

n Kto mo że zo stać wpi sa ny na li stę ad wo kac ką i co mo że być

po wo dem skre śle nia z li sty ad wo ka tów?

n Naj lep szą dro gą do uzy ska nia ty tu łu ad wo ka ta jest apli ka cja
ad wo kac ka, trwa ona trzy la ta.
W ca łym kra ju od by wa ją ak tu al nie wie le ty się cy mło dych ab -
sol wen tów wy dzia łu pra wa. Szko le nia pro wa dzą izby ad wo -
kac kie w ca łej Pol sce, a każ dy apli kant ma swo je go pa tro na,
któ ry wpro wa dza go w ar ka na za wo du. Re la cja uczeń –mistrz
spraw dza się w prak ty ce do sko na le. Jest to naj bar dziej po -
wszech na dro ga do za wo du, tą dro gą do pa le stry tra fia po -
nad 90 proc. mło dych praw ni ków. Ad wo ka tu ra jest otwar ta
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tak że na przed sta wi cie li świa ta na uki czy też sę dziów, pro ku -
ra to rów, no ta riu szy, a na wet rad ców praw nych, któ rzy chcą
zmie nić pro fe sję.

n Czy, Pa na zda niem, pol scy ad wo ka ci są wła ści wie przy go -

to wa ni do za wo du? Czy eg za min na apli ka cję ad wo kac ką po -

wi nien być trud ny?

n To świet ne py ta nie. Dziś szko li my ty sią ce apli kan tów.
Do stać się na apli ka cję jest bar dzo ła two, eg za min koń co -
wy zda je po nad 90 proc. przy stę pu ją cych apli kan tów. Nie -
ste ty, nie ma my eg za mi nu ust ne go ani w przy pad ku
na bo ru, ani eg za mi nu koń co we go. W za wo dzie ad wo ka ta,
ina czej niż no ta riu sza czy rad cy praw ne go, to mo wa jest
pod sta wo wym na rzędziem pra cy. Uwa żam, że na szym
obo wiąz kiem jest gwa ran to wać naj wyż szą ja kość usług,
a nie uży wać po pu li stycz-  ne go ar gu men tu, że jak bę dzie
du żo ad wo ka tów, to bę dzie ta niej. Naj wię cej ad wo ka tów
jest w No wym Jor ku, a naj - droż sze usłu gi ad wo kac kie są
tak że w No wym Jor ku...

n Ja kie pra wa i ja kie obo wiąz ki ma przed sta wi ciel tej pro fe sji?

Na czym po le ga nie za leż ność ad wo ka ta?

n Ad wo ka to wi klient po wie rza swo je cza sa mi naj skryt sze spra -
wy oso bi ste, fi nan so we. Klient ma pew ność, że nikt się o tym
nie mo że do wie dzieć. Klient mu si jed nak pa mię tać, że łą czy go
z ad wo ka tem umo wa sta ran ne go dzia ła nia, a nie re zul ta tu. Ad -
wo kat ni gdy nie mo że obie cać klien to wi koń co we go re zul ta tu
pro wa dzo nej spra wy, wszak to nie on ją roz strzy ga. Ad wo kat
mo że re ko men do wać klien to wi kon kret ne dzia ła nia, de cy zję
jed nak za wsze po dej mu je klient. Ad wo kat po ru sza się w prze -
strze ni za kre ślo nej prze pi sa mi pra wa i de on to lo gii. No i za wsze
na le ży pa mię tać, że je śli nie wiesz jak się za cho wać, za cho wuj
się przy zwo icie. Nie za leż ność to chy ba je den z naj istot niej szych
wy róż ni ków za wo du ad wo ka ta. Klient ni gdy nie mo że być prze -
ło żo nym ad wo ka ta, nie mo że wy da wać mu po le ceń co i jak ma
ro bić, nie mo że np. na rzu cić wnio sków koń co wych opi nii praw -
nej czy za rzu tów ape la cji.

n Ja ką ro lę od gry wa ad wo kat w trak cie to czą ce go się

pro ce su?

n Ad wo kat w każ dym pro ce sie dba o in te re sy klien ta, czu wa
nad tym, aby po stę po wa nie to czy ło się zgod nie z pro ce du rą.
Ad wo kat jed nak przede wszyst kim prze ko nu je sąd do ra cji
klien ta, stąd tak wiel ka wa ga re to ry ki i sło wa mó wio ne go. Waż -
ne jest, co się mó wi, waż ne jest, jak się mó wi. For ma wy stą pie -
nia, cza sa mi sam po mysł na wy stą pie nie, po rów na nia,
prze no śnie, cy ta ty, re pli ki, a cza sa mi traf ne, na po zór nie istot -
ne py ta nie prze są dza ją o wy ni ku spra wy.

n Ja ką po zy cję zaj mu je ad wo kat w re la cji z pro ku ra to rem

i sę dzią?

n Py ta nie pro wo ku je mnie do re flek sji: czy mo del pol skie -

go pro ce su kar ne go przy sta je do kon sty tu cyj nych gwa ran -
cji. Pan pro fe sor Piotr Kru szyń ski traf nie mó wi, że czas
na wiel kie, fun da men tal ne zmia ny w pol skiej pro ce du rze
kar nej. Pro ces kar ny mu si być kon tra dyk to ryj ny, sąd po wi -
nien oce niać do wo dy prze pro wa dzo ne na roz pra wie, a nie
opie rać się na ma te ria le zgro ma dzo nym w po stę po wa niu
przy go to waw czym. Trud no mó wić o rów no ści stron, sko ro
sąd przy - go to wu je się do spra wy w opar ciu o ak ta przed -
sta wio ne przez pro ku ra to ra. Kie dyś by ło tak, że na sa li są -
do wej sę dzia i pro ku ra tor sie dzie li za jed nym sto łem – to
nie by ły do bre cza sy. Trud no bu do wać sil ną po zy cję obroń -
cy w pro ce sie, któ ry stoi na stra ży do mnie ma nia nie win no -
ści, i ko dek so wej gwa ran cji, gdy par la men ta rzy ści i po li ty cy
za mie rza ją umoż li wić peł nie nie funk cji obroń cy praw ni -
kom – nie ad wo ka tom, kom plet nie do te go nie przy go to wa -
nym. Jak praw nik, któ ry na co dzień pra cu je na umo wę
o pra cę w urzę dzie, ban ku czy na wet na po li cji, mo że być
po za go dzi na mi pra cy obroń cą, toż to ab surd! Mam na dzie -
ję, że te go ab sur du na si po li ty cy ni gdy nie wpro wa dzą w ży -
cie, bo był by to w przy szło ści tak że mo że i ich pro blem.

n Od 25 lu te go do 2 mar ca 2013 ro ku Mi ni ster stwo Spra wie dli -

wo ści or ga ni zu je Ty dzień Po mo cy Oso bom Po krzyw dzo nym Prze -

stęp stwem. Ad wo ka ci Izby Ka to wic kiej od lat czyn nie bio rą udział

w tej ak cji. Na czym do kład nie po le ga ta po moc?

n Po moc bę dzie świad czo na in dy wi du al nie w kan ce la riach ad -
wo kac kich, któ re licz nie zgła sza ją się do ak cji, a tak że moż na
bę dzie ją uzy skać uma wia jąc się te le fo nicz nie na dy żur w biu -
rze Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w Ka to wi cach. Bę dą udzie -
la ne po ra dy, przy go to wy wa ne pi sma oraz ad wo ka ci
wska zy wać bę dą, ja kie pro po nu ją sys te mo we roz wią-  za nie
pro ble mu.

n Jak w prak ty ce wy glą da nie sie nie po mo cy praw nej oso bom

ubo gim, po krzyw dzo nym przez los?

n Izba Ad wo kac ka w Ka to wi cach sły nie z ak cji PRO BONO.
Or ga ni zu je my ak cje sta le i re gu lar nie, dwa ra zy do ro ku, w wy -
bra ną so bo tę mie sią ca po moc świad czy po nad stu ad wo ka tów
we wszyst kich mia stach na szej Izby: a to jest aglo me ra cja,
gdzie miesz ka ją po nad 2 mi lio ny lu dzi; to te ren Ślą ska, Za głę -
bia, czę ścio wo Ma ło pol ska. Po ra dy udzie la ne w ra mach tych
ak cji na le ży li czyć w ty sią cach.
Po dej mu je my tak że ak cje po mo cy ad hoc: tak by ło w wy -
pad ku MTK, tak by ło w wy pad ku tra ge dii w ko pal niach,
ka ta stro fy ko le jo wej w Szcze ko ci nach. W cza-  sie po wo -
dzi, w ra mach wspól nej ak cji z Ra diem Ka to wi ce jeź dzi li -
śmy na wet do po szko do wa nych do Bie ru nia. Nie bę dę
wspo mi nał o in dy wi du al nej po mo cy świad czo nej pro bo -
no w dzie siąt kach spraw. Tak, mo gę z sa tys fak cją po wie -
dzieć, że mo je ko le żan ki i ko le dzy wie dzą, na czym po le ga
mi sja ad wo ka ta.

Roz ma wia ła An na Zię dar ska


