
 
Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. 

 
 
Szanowny Pan 

Dr Jarosław Gowin 

Minister Sprawiedliwości 
 
 
 
 
Wielce Szanowny Panie Ministrze, 

 

Działając imieniem Naczelnej Rady Adwokackiej, na podstawie art. 58 pkt 9 ustawy 

Prawo o adwokaturze, który uprawnia Naczelną Radę Adwokacką do przedstawiania 

wniosków i postulatów w zakresie tworzenia i stosowania prawa, pragnę zwrócić uwagę 

Pana Ministra na zasadnicze wątpliwości związane z propozycją modyfikacji projektu ustawy 

o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie 

poszerzenia kręgu podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji obrońcy w procesie 

karnym na osoby posiadające status zawodowy radcy prawnego. 

W trakcie prowadzonych przez prawie dwa lata przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa 

Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP prac nad opracowaniem kompleksowego 

projektu nowelizacji kodeksu postępowania karnego na żadnym etapie nie przedstawiono i 

nie poddano analizie modyfikacji obowiązujących w polskim systemie prawa zasad 

świadczenia pomocy prawnej w toku procesu karnego. Mimo wprowadzenia 

fundamentalnych zmian modelowych, przejawiających się przede wszystkim zwiększeniem 

elementów kontradyktoryjnych na wszystkich etapach procesu, z czym związane jest w 

sposób oczywisty poszerzenie zakresu dostępu do obrony z urzędu, Komisja Kodyfikacyjna 

nie podważyła zasady, iż funkcję obrońcy w procesie karnym pełnić może jedynie osoba 

spełniająca przesłanki określone w ustawie – Prawo o adwokaturze. Jakkolwiek na żadnym 

etapie prac nad projektem nowelizacji kodeksu postępowania karnego nie przedstawiono 

uzasadnienia takiego stanowiska Komisji Kodyfikacyjnej to można bez ryzyka popełnienia 

większego błędu przyjąć, że wynikało ono z podstawowego założenia dotyczącego 

niezbędnych warunków formalnych związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy.    



W powyższym kontekście należy podkreślić, że funkcja obrońcy w procesie karnym 

ma szczególny charakter. Jakkolwiek pełnienie procesowej roli obrońcy jest jedynym z 

przejawów udzielania pomocy prawnej, to jednak z uwagi na charakter procesu karnego, 

skutkującego co do zasady w różnej formie i postaciach ingerencjami w sferę chronionych 

konstytucyjnie praw i wolności jednostki, wiąże się ze szczególną pozycją oraz rolą obrońcy, 

wykonującego czynności w interesie mandanta, mające na celu ochronę jego praw i wolności 

przed działaniami organów Państwa. Obrońca realizując swoje ustawowe powinności, a tym 

samym pełniąc przypisaną mu rolę społeczną, podejmować musi z uwagi na procesowe 

usytuowanie czynności pozostające w opozycji do organów Państwa. Prawo do obrony, 

stanowiące ustrojowy i ustawowy fundament pełnienia funkcji obrońcy, sprowadza się w do 

podejmowania przez profesjonalnego pełnomocnika niesprzecznych z prawem działań 

mających na celu ochronę jednostki „przed wszelkimi konsekwencjami, a w szczególności 

ingerencjami w sferę wolności i praw, jakim zagraża bądź ze swej istoty powoduje proces 

karny”. Istotne jest podkreślenie, że na poziomie konstytucyjnym definiuje się prawo do 

obrony jako podmiotowe „prawo do obrony człowieka, a nie jego „roli” czy statusu w 

procesie karnym, wskazując zarazem, że korzystanie z pomocy obrońcy wymaga zapewnienia 

odpowiedniej pozycji osoby świadczącej pomoc prawną w tym zakresie, w szczególności 

zagwarantowania jej pełnej niezależności. Możliwość korzystania z pomocy 

wykwalifikowanego pomocnika procesowego (obrońcy) wymaga więc stworzenia w systemie 

prawa specjalnych gwarancji dotyczących statusu oraz pozycji podmiotu pełniącego funkcję 

obrońcy. Funkcja obrońcy sprowadza się bowiem w zasadniczej części do poszukiwania i 

tworzenia przeciwwagi dla działań realizowanych przez organy procesowe w imieniu 

Państwa oraz przy wykorzystaniu przysługującego Państwu imperium.  

Całkowita niezależność od Państwa możliwa jest jedynie wówczas, gdy osoba 

pełniąca funkcje obrończe nie pozostaje w szeroko rozumianym stosunku zatrudnienia, w 

tym w stosunku zatrudnienia z organem państwowym lub samorządowym. Stosunek taki 

stwarza daleko idącą zależność, co z uwagi na charakter czynności podejmowanych w 

procesie karnym może istotnie utrudniać, a w pewnych sytuacjach wręcz uniemożliwiać 

prawidłowe wykonywanie funkcji obrończych. Z tego właśnie względu w polskim systemie 

prawa tradycyjnie zastrzega się pełnienie funkcji obrończych wyłączenia dla osób 

wykonujących wolny zawód, na warunkach określonych w ustawie – Prawo o adwokaturze. 

Rozwiązanie takie pozwala nie tylko zachować niezależność obrońcy od innych podmiotów, 



ale gwarantuje także zachowanie odpowiednich standardów etycznych i stanowi gwarancję 

należytego wypełniania obowiązków zawodowych, w tym w szczególności zachowania 

bezwzględnej tajemnicy obrończej. 

Odnosząc poczynione rozważania do projektu przyznania radcom prawnym 

uprawnień do realizowania funkcji obrońcy w procesie karnym wskazać należy, że 

proponowana regulacja nie zawiera żadnych rozwiązań dotyczących określenia 

szczegółowych zasad wykonywania przez radców prawnych czynności obrończych w sferze 

związanej z określonymi w ustawie o Radcach prawnych regułami wykonywania zawodu 

radcy prawnego. Aktualnie prawodawca dopuszcza możliwość wykonywania zawodu radcy 

prawnego na dwa odmienne sposoby: w ramach prowadzenia w jednej z określonych w 

przepisach prawa form kancelarii radcy prawnego albo poprzez nawiązanie stosunku 

zatrudnienia z jednostką publiczną lub prywatną. O ile sposób wykonywania obowiązków 

zawodowych przez radcę prawnego w kancelarii indywidualnej lub w spółce radców 

prawnych albo radców prawnych i adwokatów znacząco nie różni się od w zasad 

prowadzenia praktyki zawodowej przez adwokatów, o tyle drugi z dopuszczalnych przez 

ustawę o radcach prawnych modeli jest już zupełnie odmienny. Radcowie prawni 

pozostający w stosunku zatrudnienia pozbawieni są bowiem w znacznej części przymiotu 

niezależności charakteryzującego wolne zawody prawnicze. Tymczasem projektowane 

rozwiązanie stwarza podstawy do pełnienia funkcji obrońcy przez każdego radcę prawnego, 

a więc zarówno wówczas, gdy wykonuje zawód w kancelarii, jak i wtedy, gdy pozostaje w 

stosunku zatrudnia, także z jednostką państwową lub samorządową. W żadnym ze 

związanych z omawianą zmianą przepisie kodeksu postępowania karnego nie zamieszczono 

regulacji mających na celu ustawowe zagwarantowanie przymiotu niezależności, którego 

istota w analizowanym kontekście musiałaby sprowadzać się do wyłączania możliwości 

pełnienia funkcji obrończych przez radców prawnych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę lub innego stosunku prawnego stwarzającego stały węzeł prawny. Ta gwarancja, 

immanentnie związana z funkcją i rolą obrony musiałaby zostać określona ustawowo, 

sygnalizowanego problemu nie można bowiem w sposób skuteczny i satysfakcjonujący 

rozwiązać poprzez ukształtowanie w określony sposób etycznych zasad wykonywania 

zawodu radcy prawnego. 

Z powyższych względów Naczelna Rada Adwokacka stoi na stanowisku, że aktualnie 

przy tak zaprojektowanych przepisach nie jest właściwym dokonanie modyfikacji 



ustawowych zasad wykonywania funkcji obrońcy poprzez przyznanie wszystkim radcom 

prawnym uprawnień obrończych w procesie karnym. Dokonanie w tym zakresie zmiany 

wymaga bowiem uprzedniego przeprowadzenia pełnej analizy związanych z nią 

konsekwencji prawnych, w szczególności w zakresie zagwarantowania niezbędnego 

minimum niezależności obrońcy, a także profesjonalizmu w zakresie wykonywanych 

czynności procesowych, oraz ewentualnego wprowadzenia szeregu rozwiązań 

szczegółowych mających zapobiegać potencjalnym zagrożeniom dla prawidłowego pełnienia 

tej roli procesowej. Zachowanie niezbędnych reguł w tym zakresie ma szczególne znaczenie 

w sytuacji projektowanego poszerzenia zakresu kontradyktoryjności procesu karnego, oraz 

łączącego się z tą zmianą zwiększenia zakresu powinności ciążących na obronie, w tym w 

szczególności istotnego zwiększenia wpływu obrońcy na przebieg procesu oraz 

odpowiedzialności za jego wynik. Poszerzenie kręgu podmiotów mogących pełnić tę funkcję 

musi być skorelowane z należytą, kompleksową oceną konsekwencji projektowanej zmiany, 

zaś decyzja w tym zakresie nie powinna być podejmowana bez uprzednie pogłębionej analizy 

wszystkich aspektów projektowanego rozwiązania. Jest zupełnie oczywiste, że tego typu 

rozwiązanie wymagałoby także przeprowadzenia wymaganych w toku procesu legislacyjnego 

konsultacji i zasięgnięcia opinii uprawnionych podmiotów, czego nie uczyniono w toku 

dotychczasowych prac nad projektem nowelizacji kodeksu postepowania karnego, bowiem 

w żadnej z przyjmowanych na poszczególnych etapach przez Komisję Kodyfikacyjną wersji 

projektu nowelizacji nie zawierał on rozwiązania modyfikującego dotychczasowe reguły 

określające przesłanki i zasady pełnienia funkcji obrońcy. Nie wydaje się przeto zasadnym 

uzupełnianie projektu nowelizacji kodeksu postepowania karnego o taką zmianę na tym 

etapie, praktycznie po zakończeniu procesu konsultacji i uzyskaniu aprobującego stanowiska 

co do projektowanych rozwiązań także ze strony Naczelnej Rady Adwokackiej. Wydaje się nie 

wymagać szerszego uzasadnienia stwierdzenie, że kwestia zmiany przesłanek i zasad 

wykonywania funkcji obrońcy nie stanowiła przedmiotu wypowiedzi żadnego z uczestników 

procesu legislacyjnego, bowiem nigdy nie została chociażby w formie wstępnej 

przedstawiona jako jedna z alternatyw projektowanych rozwiązań. Dodać trzeba, iż w tym 

zakresie Komisja Kodyfikacyjna aprobowała przyjmowane w polskim systemie od ponad 

osiemdziesięciu lat rozwiązania, nie dostrzegając zarazem żadnych powodów dla 

wprowadzania w tym obszarze jakichkolwiek zmian.  



Przyjęcie na tym etapie prac na projektem nowelizacji kodeksu postępowania 

karnego tak znaczącej zmiany, która nie tylko nie została poprzedzona stosowną analizą i 

debatą, lecz ogranicza się do swoiście mechanicznego poszerzania kręgu podmiotów 

uprawnionych do wykonywania funkcji obrońcy i radców prawnych, stanowić może poważny 

czynnik zaburzający prowadzone nad nowelizacją prace. Zarazem z uwagi na trudne do 

precyzyjnego określenia  konsekwencje stanowić może podstawę do kwestionowania 

przyjętego kierunku nowelizacji, zwłaszcza w tym zakresie, w którym zwiększenie 

kontradyktoryjności i związana z tym zasadnicza zmiana pozycji i roli sądu w procesie karnym 

wiąże się w sposób konieczny z zagwarantowaniem szerszego zakresu dostępu do obrony z 

urzędu oraz stworzeniem gwarancji do wykonywania funkcji obrońcy z zachowaniem 

niezbędnego profesjonalizmu, rzetelności i staranności. Wieloletnie doświadczenia, proces 

kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wypracowane także w ramach korporacyjnego 

nadzoru w adwokaturze zasady wskazują, że gwarancję należytego pełnienia tej funkcji, a 

tym samym realizacji zadań obrony w świetle projektowanej regulacji stwarza zachowanie 

obowiązujących rozwiązań ograniczających krąg podmiotów uprawnionych do pełnienia 

funkcji obrońcy wyłączenia do osób spełniających kryteria określone w ustawie Prawo o 

adwokaturze. Nie wydaje się, by gwarancje należytego pełnienia funkcji obrońcy przez 

radców prawnych można byłoby zapewnić poprzez wprowadzenie na gruncie zasad etyki 

wyłączenia tych radców prawnych, którzy wykonują zawód na podstawie stosunku pracy, nie 

tylko z tego powodu, iż jest zasadniczo wątpliwym, czy tego typu regulacja skutecznie 

wyłączałaby możliwość pełnienia funkcji obrońcy przez pozostających w stosunku pracy 

radców prawnych w kontekście jednoznacznych i niezawierających ograniczeń przepisów 

kodeksu postępowania karnego w zaproponowanej wersji, lecz także z tego powodu, iż 

mogłoby to zastać uznane za naruszenie konstytucyjnej zasady równości. Nie można także 

nie dostrzec potencjalnego konfliktu w tym zakresie  w grupie radców prawnych.  

Analiza proponowanych rozwiązań zdaje się wskazywać, że sygnalizowane powyżej 

kwestie nie stanowiły przedmiotu pogłębionej oceny prawodawcy, zaś zmiana przesłanek i 

zasad pełnienia funkcji obrońcy służyć ma realizacji jednego z postulatów środowiska radców 

prawnych. Rzecz jednak w tym, że powyższe rozwiązanie ma swój karnoprocesowy kontekst, 

bez uwzględnienia którego jego realizacja musi być uznana za nieuzasadnioną i 

przedwczesną.  



Z powyższych względów, zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadzenie 

proponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego i rozszerzenie kręgu podmiotów 

mających prawo wykonywać funkcje obrończe w procesie karnym nie jest uzasadnione. 

Wskazać należy, że stanowisko Adwokatury nie ma nic wspólnego z instrumentalną obroną 

status quo lecz wyraża jedynie troskę o należyte wykonywanie funkcji obrońcy. W tym 

kontekście zasadnym wydaje się podkreślenie, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, przepływ między samorządem adwokackim i radcowskim nie jest niczym 

ograniczony. Zmiana zakresu praktyki zawodowej możliwa jest poprzez złożenie stosownego 

oświadczenia i nie wymaga spełnienia jakichkolwiek wymagań szkoleniowych bądź 

egzaminacyjnych. W świetle obowiązujących przepisów oraz wypracowanej na przestrzeni 

lat praktyki nie istnieją żadne przeszkody, ażeby radcowie prawni zamierzający wykonywać 

funkcję obrońcy w procesie karnym, uzyskali wpisali na listę adwokacką, nawet bez 

konieczności rezygnacji z figurowania na liście radców prawnych. Obecnie zarówno radcowie 

prawni, jak i adwokaci mają możliwość jednoczesnego wpisu na obie listy i wykonywania obu 

tych zawodów równocześnie. Z tego względu jedynym formalnym warunkiem, jaki aktualnie 

muszą spełnić radcowie prawni, aby móc wykonywać funkcje obrońcy, jest uzyskanie wpisu 

na listę adwokatów i co za tym idzie przestrzeganie zasad wykonywania zawodu 

wynikających z ustawy Prawo o adwokaturze oraz Zbioru Zasad Etyki Zawodowej. Warunek 

ten w istocie sprowadza się do konieczności zorganizowania przez nich warunków 

organizacyjnych prowadzonej praktyki zawodowej w sposób cechujący wolny zawód. Innymi 

słowy każdy radca prawny, który daje należytą rękojmię wykonywania funkcji obrońcy, tj. 

jest niezależny i niezawisły, może po uprzednim wpisaniu się na listę adwokacką zajmować 

się świadczeniem pomocy prawnej osobom, przeciwko którym prowadzone jest 

postępowanie karne.  Rozwiązanie takie stanowi gwarancję prawidłowej realizacji prawa 

jednostki do obrony i prawa do korzystania z pomocy obrońcy, przy jednoczesnej eliminacji 

wspominanych wyżej ryzyk. Dodać trzeba, że analiza praktyki związanej z wnioskami radców 

prawnych o wpis na listę adwokatów wskazuje, iż środowisko radcowskie nie wykazuje 

nadmiernego zainteresowania pełnieniem funkcji obrończy w procesie karnym.   

Podkreślić należy również, że uzasadnieniem dla rozszerzenia kręgu podmiotów 

mogących pełnić funkcje obrońcy nie może być fakt, iż projekt nowelizacji Kodeksu 

postępowania karnego postuluje zwiększenie ilości spraw, w których obrona będzie 

obligatoryjna. Mając na uwadze liczbę adwokatów wykonujących aktualnie zawód oraz 



aplikantów adwokackich przygotowujących się do jego wykonywania, stwierdzić należy, że 

również po wprowadzeniu stosownych zmian liczba obrońców będzie wystarczająca. 

Natomiast nawet gdyby twierdzić odmiennie, nie mogłoby to przesądzać zasadności 

przyznania wszystkim radcom prawnym możliwości pełnienia funkcji obrońcy. Każda zmiana 

legislacyjna musi bowiem być zgodna z podstawowymi standardami konstytucyjnymi i nie 

może prowadzić do sytuacji, w której interesy jednostki zostałyby zagrożone, poprzez 

pozostawanie przez obrońcę w stosunku pracy z organem państwowym lub samorządowym.  

Konkludując, Naczelna Rada Adwokacka wyraża jednoznaczny sprzeciw wobec 

projektowanych zmian mających na celu poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do 

pełnienia funkcji obrończych o radców prawnych. Realizacja postulatu przyznania uprawnień 

obrończych wszystkim radcom prawnym bez uprzedniego wprowadzenia na poziomie 

ustawowym gwarancji należytego wykonywania tej funkcji, tj. niezależności i niezawisłości, 

godzi bowiem w interesy osób, wobec których prowadzone jest postępowanie karne.  

Mając na uwadze przedstawione wyżej argumenty będę zobowiązany za ich 

rozważenie przez Pana Ministra.  

 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

Andrzej Zwara 

Prezes NRA 

 


