
Adwokat Przemysław Rosati, członek NRA 

§ 8 

1. Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli 

i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością.  

2. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w 

tym obowiązkowe uczestniczenie w systemie doskonalenia zawodowego 

realizowanego w oparciu o uchwały i decyzje władz Adwokatury. Adwokat 

ma obowiązek dążyć do utrzymania wysokiej sprawności zawodowej. 

§ 9 

1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć takich zajęć, które: 

a) uwłaczałyby godności zawodu, 

b) ograniczałyby niezawisłość adwokata, 

c) podważałyby zaufanie publiczne do Adwokatury. 

2. Za kolidujące z wykonywaniem zawodu adwokata uznaje się w 

szczególności: 

a) podejmowanie się zawodowo pośrednictwa przy transakcjach 

handlowych, z wyjątkiem doradztwa przy zawieraniu umów, 

dokonywania w ramach działalności kancelarii adwokackiej czynności 

handlowych i finansowych niezwiązanych z wykonywaniem zawodu 

adwokata oraz innych czynności określonych w niniejszym zbiorze; 

b) prowadzenie kancelarii adwokackiej w tym samym lokalu z osobą 

prowadzącą inną działalność, gdy taka sytuacja byłaby sprzeczna z 

zasadami etyki adwokackiej lub mogła narazić dobre imię Adwokatury. 

3. Przy zawieraniu przez adwokata umowy w zakresie powiernictwa 

obowiązuje go najwyższa staranność w badaniu, czy umowa ta nie narusza 

zasad etyki adwokackiej i godności zawodu. 



4. Za zgodne z etyką zawodową uznaje się wykonywanie przez adwokata: 

funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego, prokurenta w 

spółkach prawa handlowego oraz członka rady nadzorczej oddelegowanego 

do zarządu spółki prawa handlowego, czynności wynikających z licencji 

doradcy restrukturyzacyjnego, pełnienie funkcji kuratora we władzach 

fundacji, pełnienie funkcji kuratora w radach nadzorczych spółek prawa 

handlowego i w spółdzielniach, pełnienie funkcji w zarządach spółdzielni 

mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych; wykonywanie przez adwokata 

powyższych funkcji i czynności musi być zgodne z zasadami ochrony 

tajemnicy adwokackiej. W trakcie pełnienia powyższych funkcji, adwokata 

obowiązuje stosowanie się do przepisów niniejszego zbioru. 

§ … 

Informacja udostępniania przez adwokata 

1. Adwokat wykonujący zawód jest zobowiązany do udostępnienia informacji o 

swej działalności lub działalności spółki, w której wykonuje zawód poprzez 

wskazanie: 

a. firmy przedsiębiorstwa, formy prawnej, adresu, pod którym prowadzi 

przedsiębiorstwo oraz informacji szczegółowych, dzięki którym 

można się z nim szybko skontaktować i bezpośrednio porozumieć, w 

tym drogą elektroniczną, 

b. nazwy rejestru lub ewidencji i numeru pod którym adwokat jest 

zarejestrowany, 

c. numer identyfikacji podatkowej (NIP), 

d. nazwy i adresu izby adwokackiej, której podlega, tytułu zawodowego 

oraz państwa członkowskiego, w którym przyznano adwokatowi tytuł 

zawodowy, 



e. ewentualnych ogólnych warunków umów i klauzul umownych 

stosowanych przez adwokata, 

f. stosowanych klauzul umownych dotyczących prawa właściwego dla 

umowy lub właściwości sądów, 

g. danych dotyczących istnienia ewentualnych gwarancji, które nie są 

wymagane ustawowo, 

h. sumy ubezpieczenia oraz numeru polisy ubezpieczeniowej i 

ewentualnych dodatkowych gwarancji, a nadto danych kontaktowych 

ubezpieczyciela lub gwaranta. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 adwokat udostępnia w drogą 

elektroniczną pod adresem swojej strony internetowej lub w formie pisemnej 

kierowanej do klienta przed zawarciem umowy o świadczenie usług 

adwokackich lub w treści tej umowy. 

3. Adwokat wykonujący zawód jest zobowiązany, na wniosek klienta, do 

udostępnienia informacji o swej działalności lub działalności spółki, w której 

wykonuje zawód poprzez wskazanie: 

a. ceny usługi lub ceny usług, w przypadku, gdy nie ma możliwości 

podania dokładnej ceny, metodę obliczania ceny tak, aby klient mógł 

dokonać jej weryfikacji, lub szczegółowe oszacowania, 

b. przepisów dotyczących wykonywania zawodu adwokata, w tym 

przepisów dotyczących zasad etyki oraz sposób, w jaki można uzyskać 

do nich dostęp drogą elektroniczną. 

4. Informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być 

sformułowana jednoznacznie i nie może wprowadzać w błąd. Należy w niej 

wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz 

podatki i inne opłaty. 

5. Informacje, które adwokat musi dostarczyć zgodnie z przepisami niniejszego 

paragrafu są udostępniane lub przekazywane w sposób jasny i jednoznaczny 



oraz we właściwym czasie przed zawarciem umowy lub w jej treści, a w 

przypadku braku pisemnej umowy, przed świadczeniem usługi. 

6. Adwokat może przekazywać inne informacje handlowe związane z 

wykonywanym zawodem, w tym z preferowaną praktyką. 

 

§ 23 

1. Adwokat jest uprawniony do korzystania z reklamy oraz jest 

uprawniony do przekazywania informacji. Reklama i 

informacja, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, muszą 

być zgodne z zasadami niniejszego zbioru, uchwałami Naczelnej 

Rady Adwokackiej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

2. Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek formie praw i 

zobowiązań w celu wspierania zbytu usług adwokackich w 

ramach wykonywania zawodu adwokackiego. 

3. Informacja oznacza każdą formę informacji mającą na celu 

promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, usług adwokackich 

lub wizerunku osoby wykonującej zawód adwokacki.  

4. Adwokata obowiązuje zakaz pozyskiwania klientów w sposób 

sprzeczny z godnością zawodu. 

5. Adwokata obowiązuje zakaz współpracy z podmiotami 

pozyskującymi klientów z naruszeniem prawa lub zasad 

współżycia społecznego. 

6. Adwokata obowiązuje zakaz stosowania reklamy 

wprowadzającej w błąd oraz reklamy naruszającej w swym 

przekazie tajemnicę adwokacką lub prawo do prywatności. 

7. Adwokata obowiązuje zakaz korzystania z usług medialnych w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o 



radiofonii i telewizji (zakaz korzystania z reklamy telewizyjnej 

oraz zakaz korzystania z reklamy radiowej). 

8. Adwokat może korzystać z reklamy porównawczej, jeżeli jest 

ona zgodna z zasadami niniejszego zbioru, uchwałami Naczelnej 

Rady Adwokackiej oraz przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego.  

9. Reklama porównawcza w zakresie, w jakim dotyczy porównania 

do innego adwokata, jest niedozwolona. 

10. Adwokat korzysta z informacji handlowej na zasadach 

określonych w regulaminie wykonywania zawodu adwokata w 

kancelarii indywidualnej lub spółkach. 

11. Adwokatowi nie wolno przyjmować od innego adwokata lub 

osoby trzeciej korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie 

klienta do innego adwokata, ani przekazywać komukolwiek 

korzyści tytułem wynagrodzenia za skierowanie doń klienta. Nie 

narusza tego zakazu przekazywanie części honorarium lub też 

kwot określonych w innej formie spadkobiercom zmarłego 

adwokata lub emerytowanemu adwokatowi z tytułu przejęcia 

jego praktyki. 

Uchyla się § 23a – 23d i § 34 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności 

Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). 

§ 50 

1. Dopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która 

przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy 

uzależniony wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy.  

 


