
Adwokat wydaje e-booki dotyczące kilku gałęzi prawa. Czy zlecenie promowania ich influencerom 

w mediach społecznościowych naruszy zasady etyki? 

Zapytanie trafiło do Komisji Etyki w poniedziałek 12.05.2021r. 

Komisja zwraca uwagę, że działalność wydawnicza adwokata winna być rozpatrywana na 

podstawie § 9 ZZEAiGZ w związku z § 23a oraz § 23b ZZEAiGZ.  

Wykładnia wskazanych zasad winna być ścisła i dokonana w kontekście szczegółowo 

wskazanych okoliczności, które w zapytaniu nie zostały sprecyzowane. Niemniej jednak Komisja w 

pierwszej kolejności zwraca uwagę, że działalność wydawnicza, nawet jeżeli nie jest powiązana z 

autorstwem, jest działalnością dozwoloną dla adwokata. Przedmiot publikacji wpływa na okoliczność 

dopuszczalności lub niedopuszczalności posłużenia się tytułem zawodowym adwokat, przy 

działalności wydawniczej (§9 pkt.3) ZZEAiGZ.  

Komisja zauważa, że informacja o wydaniu ebooka dotyczącego prawa, mieści się w zakresie 

dozwolonej informacji, którą adwokat może umieścić na materiałach informacyjnych, w tym stronach 

www kancelarii, z zastrzeżeniem, że informacja będzie dokładna i nie wprowadzająca w błąd (§23a 1 

lit. c) ZZEAiGZ, w szczególności nie będzie wprowadzała w błąd co do autorstwa e-booka oraz do 

faktycznej roli adwokata w jego powstaniu. 

Równocześnie Komisja dostrzega, że wydawanie e-booków ma charakter działalności 

ubocznej adwokata (zwłaszcza, jeżeli nie jest powiązane z autorstwem), a tym samym konkretne 

okoliczności takie jak sposób udzielania informacji, ich intensywność, kanały informacyjne i 

promocyjne, które są wykorzystane, mogą prowadzić do oceny, że działalność wydawnicza stanowi 

formę reklamy i zmierza wyłącznie pozyskania klientów. Ocena szczegółowego przypadku może 

zależeć od ustalenia czy celem działalności wydawniczej były cele komercyjne, czy też cele związane z 

kształtowaniem świadomości prawnej obywateli. W przypadku aktualizacji obu celów ważne jest 

ustalenie, czy i w jaki sposób działalność uboczna wpływa lub może wpływać na działalność 

podstawową. 

Odnosząc się do zaangażowania influencerów w promocję e-booka, to zwrócić należy uwagę 

na komercyjny charakter tego elementu. Zastosowanie w tym zakresie znajduje zasada określona w § 

23b pkt. 3 ZZEAiGZ „Niedopuszczalne jest odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, 

które pod pretekstem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata, jego kancelarii lub 

spółki” oraz §23b  pkt 5 ZZEAiGZ „Niedopuszczalne jest zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania 

informacji o adwokacie”. 

Komisja zwraca uwagę na przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące lokowania 

produktów (m.in. art. 17 i 17a ustawy o radiofonii i telewizji), a także na regulaminy kanałów 

informacji w sieci np. regulamin You Tube. O fakcie lokowania produktu muszą być poinformowani 

konsumenci/użytkownicy. W przypadku adwokata odnieść to należy do potencjalnych klientów. Jeżeli 

influencer dokonuje recenzji e booka, to opinia powinna być bezstronna i nie może być napisana 

przez adwokata. Komisja zachęca do wrażliwości i kształtowania wysokiej jakości przekazu 

publicznego. Zwraca także uwagę, że nowoczesne metody przekazu publicznego mogą kreować 

sytuację wywierania wpływu za pomocą autorytetu. 

Ocena zgodności z zasadami etyki kampanii promocyjnej ebooka z udziałem influencerów 

zależy od sposobu zbudowania przekazu promocyjnego, w tym oceny scenariusza kampanii oraz 

jego odpłatności. Komisja zwraca uwagę na aktualne obowiązywanie zakazu reklamy określone w § 

23 ZZEAiGZ.    


