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Imię i nazwisko * 

Grupa Młodych Adwokatów i Aplikantów Adwokackich 

(zgodnie z załączoną listą podpisujących), osoba do kon-

taktu: adw. Grzegorz Kukowka 

Status zawodowy * adwokat 

Izba Adwokacka w  Warszawa 

 

 

Zbiór Zasad 

Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu  

(Kodeks Etyki Adwokackiej)  

ROZDZIAŁ I. Przepisy ogólne 

 

WARTOŚCI JAKO PODSTAWA NORM ETYCZNYCH 

 

§ 1 

Obowiązkiem adwokata jest przestrzeganie norm etycznych i deontologicznych, wyznacza-

jących standard świadczenia pomocy prawnej w sposób zapewniający właściwą ochronę 

praw i wolności obywatelskich oraz gwarantujących poszanowanie wartości, jakie wiążą się 

z wykonywaniem zawodu adwokata. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

OCHRONA SPOŁECZNEGO STATUSU ADWOKATURY 

 

§ 2 

 

Adwokat powinien powstrzymać się od podejmowania czynności obniżających poziom spo-

łecznego zaufania do Adwokatury oraz godzących w jej wizerunek, a także pozostających w 

sprzeczności z godnością zawodu i zadaniami, dla których wykonywania Adwokatura została 

powołana.  



Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna.   

 

OCHRONA INTERESÓW KLIENTA 

 

§ 3 

1. Przy podejmowaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej podstawową 

powinnością adwokata jest ochrona interesów klienta.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat powinien powstrzymać się od świadczenia pomocy prawnej, jeżeli miałaby ona 

służyć nadużyciu prawa. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA.  

W związku z brakiem przedstawienia uzasadnienia do projektu zmian, nie zaprezentowano 

również uzasadnienia dla wprowadzenia zakazu świadczenia pomocy prawnej prowadzącej 

do nadużycia prawa. W ocenie opiniujących, przedstawione sformułowanie jest wyjątkowo 

nieprecyzyjne (klauzula generalna trudna do wypełnienia konkretną treścią), zaś w realiach 

procesowych może doprowadzić do wnoszenia skarg dyscyplinarnych przeciwko adwokatom 

w każdej sytuacji uwzględnienia przez sąd np. art. 5 k.c., w sytuacji, w której stronę prze-

ciwko której powołano art. 5 k.c. reprezentuje adwokat. 

Należy mieć na względzie, że w świetle regulacji Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu 

postępowania cywilnego oraz koncepcji nadużycia prawa procesowego taka regulacja może 

wkraczać w niezależność adwokata w zakresie obrania strategii procesowej prowadzenia po-

stępowania, którą wyznacza przede wszystkim interes klienta. Nie wydaje się zasadnym, aby 

takie działanie mogło stanowić delikt dyscyplinarny. 

Na chwilę obecną, bez znajomości uzasadnienia projektu, nie jest możliwa szersza analiza, w 

związku z czym powstałe wątpliwości należy rozstrzygnąć na rzecz dotychczasowego roz-

wiązania (brak analogicznej regulacji). 

 

NIEZALEŻNOŚĆ ADWOKATA 

 

§ 4 



1. Przy wykonywaniu czynności zawodowych adwokat pozostaje niezależny od klienta oraz 

innych uczestników tych czynności, a także od podmiotów zainteresowanych ich przebiegiem 

lub rezultatem. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat nie jest związany żądaniem klienta domagającego się podjęcia czynności sprzecz-

nej z jego interesem lub obowiązującym prawem, jak również takiej, która prowadzi do nad-

użycia prawa. 

Uwagi:  

OPINIA CZĘŚCIOWO POZYTYWNA.  

Regulacja ta może przyczynić się do zdjęcia z adwokatów obowiązku kierowania oczywiście 

bezzasadnych środków odwoławczych kiedy nie uzyskano wyraźnej zgody na ich wniesienie, 

zwłaszcza w powiązaniu z wykreśleniem w projekcie obowiązku uzyskiwania pisemnej 

zgody klienta na zaniechanie wniesienia środka odwoławczego.  

Należy jednak rozważyć dalej idące działania zapewniające faktyczną możliwość zastosowa-

nia omawianej regulacji w sprawach z urzędu. 

 

3. Naruszenia zasad etyki i godności zawodu nie usprawiedliwia powoływanie się na poczy-

nione przez klienta sugestie. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ZAUFANIE JAKO PODSTAWA RELACJI Z KLIENTEM 

 

§ 5 

1. Warunkiem świadczenia pomocy prawnej w zgodzie z zasadami etyki jest zaufanie klienta 

do adwokata, które opiera się na przekonaniu, że adwokat – zachowując tajemnicę zawodową 

– podejmie w jego interesie wszelkie dozwolone prawem czynności, powstrzymując się od 

czynności z interesem tym sprzecznych oraz takich, których podjęciu klient sprzeciwia się. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat nie może w żadnej formie świadczyć pomocy prawnej na rzecz klienta, jeżeli 

występuje konflikt interesów lub istotne ryzyko jego wystąpienia.  

Uwagi:  



Brak uwag, zmiana nieistotna 

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 

 

§ 6 

1. Obowiązkiem adwokata jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat powinien powstrzymać się od świadczenia pomocy prawnej w sprawach, do któ-

rych prowadzenia nie posiada merytorycznego przygotowania. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Regulacja ta, w zakresie spraw z urzędu pozostanie martwa z uwagi na brak realnych instru-

mentów nie przyjęcia sprawy z urzędu, do której nie posiada się merytorycznego przygoto-

wania. 

Z kolei w zakresie spraw z wyboru, jak się wydaje, projekt regulacji w sposób oczywisty 

skierowany jest przeciwko młodym adwokatom i aplikantom adwokackim i ma na celu wy-

łącznie utrudnienie im wejścia do zawodu. To oni w pierwszym rzędzie będą jej ofiarami, 

jako że najtrudniej będzie im udowodnić, że w istocie posiadają oni odpowiednie meryto-

ryczne przygotowanie do prowadzenia danej sprawy, jeżeli nie prowadzili konkretnego ro-

dzaju spraw w swojej dotychczasowej praktyce (która na początku wykonywania zawodu 

może być mała).  

Należy wskazać, że merytoryczne przygotowanie do wykonywania zawodu adwokata jest i 

powinno być weryfikowane pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego, przeprowadza-

nego w sposób zapewniający obiektywizm oceny. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby ad-

wokaci przechodzili dodatkową weryfikację merytoryczną, która w dodatku miałaby podle-

gać kontroli pionu dyscyplinarnego adwokatury, który w części spraw nie ma ku temu kom-

petencji i musiałby zapewne powoływać (w charakterze biegłych?) adwokatów specjalizują-

cych się w danej dziedzinie, aby ci, w bliżej nieokreślony sposób, oceniali przygotowanie 

merytoryczne danego adwokata, który podjął się prowadzenia określonej sprawy. 

Nadto projekt ten wpisuje się w negatywny trend, jak zgłaszany w roku 2019 postulat środo-

wisk sędziowskich zmierzający do podzielenia adwokatów na dwie kategorie, spośród któ-

rych tylko jedna byłaby uprawniona do wnoszenia nadzwyczajnych środków odwoławczych 



do Sądu Najwyższego, skarg konstytucyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Ad-

ministracyjngo. Przyjęcie omawianej propozycji będzie oznaczało otwarcie drzwi dla póź-

niejszego wprowadzania np. wspomnianego podziału adwokatów na dwie kategorie. 

Opiniujący stanowczo sprzeciwiają się przyjęciu rozwiązania, jako zorientowanego na utrud-

nienie wykonywania zawodu najmłodszym adwokatom. 

 

TAJEMNICA ADWOKACKA 

 

§ 7 

1. Adwokat zobowiązany jest zachować w tajemnicy oraz zabezpieczyć przed ujawnieniem 

lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykony-

waniem obowiązków zawodowych.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Znajdujące się w aktach adwokackich materiały objęte są tajemnicą adwokacką.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

 3. Tajemnicą objęte są nadto wszystkie wiadomości, notatki i dokumenty dotyczące sprawy 

uzyskane od klienta oraz innych osób, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

4. Adwokat zobowiąże swoich współpracowników i personel oraz wszelkie osoby zatrud-

nione przez niego podczas wykonywania działalności zawodowej do przestrzegania obo-

wiązku zachowania tajemnicy zawodowej. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

5. Adwokat posługujący się w pracy zawodowej komputerem lub innymi środkami elektro-

nicznego utrwalania danych obowiązany jest stosować oprogramowanie i inne środki zabez-

pieczające dane przed ich niepowołanym ujawnieniem.  

Uwagi:  



Zmiana nieistotna, przy czym należy rozważyć, czy w roku 2020 jest jeszcze sens czynienia 

rozróżnienia na adwokatów „posługujących się w pracy zawodowej komputerem” oraz na 

tych, którzy tego nie robią. Wydaje się, że nowa regulacja w zakresie etyki zawodowej po-

winna uwzględniać stan faktyczny i realia życia społecznego w roku jej powstania, a nie de-

kadę wcześniej. 

 

6. Przekazywanie informacji objętych tajemnicą zawodową za pomocą elektronicznych i po-

dobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności i uprzedzenia 

klienta o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków.  

Uwagi:  

OPINIA CZĘŚCIOWO NEGATYWNA. 

Poczta elektroniczna i inne środki komunikowania się na odległość są już standardem w pracy 

adwokatów, co szczególnie wzmogła epidemia COVID-19. W tej sytuacji w ocenie opiniu-

jących należy rozważyć rezygnację z obowiązku każdorazowego uprzedzenia klienta o ry-

zyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu tych środków, jako że w 

obecnych realiach, ryzyko związane z korzystaniem z poczty elektronicznej jest powszechnie 

znane. Należy jednak wyraźnie zastrzec, że opinia ta dotyczy wyłącznie uprzedzenia Klienta 

o ryzyko, zaś sam obowiązek zachowania szczególnej ostrożności zasługuje na aprobatę. 

 

7. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

8. Adwokatowi nie wolno zgłaszać dowodu z zeznań świadka będącego adwokatem lub radcą 

prawnym w celu ujawnienia przez niego wiadomości uzyskanych w związku z wykonywa-

niem zawodu. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

REKLAMA JAKO INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ ADWOKATA 

 

§ 8  

1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej oraz kształ-

towania swego wizerunku w przestrzeni publicznej.  

Uwagi:  



Przedstawienie opinii dla tak daleko idących zmian w zakresie zasad reklamy i informowania 

o prowadzonej działalności jest niemożliwe bez znajomości uzasadnienia projektu. Opinio-

dawcy wnoszą o upublicznienie uzasadnienia i wyznaczenie dodatkowego terminu konsulta-

cji środowiskowych po jego publikacji. Zdaniem opiniujących, kwestia zakazu reklamy i re-

gulacji w tym zakresie, wymaga szerszej dyskusji środowiskowej, dla której punktem wyjścia 

musi być uzasadnienie przedstawianych projektów, wraz z oceną skutków projektowanych 

regulacji. 

Generalnie jednak należy pozytywnie ocenić wykreślenie zakazu reklamy. 

 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, nie może być realizowane w sposób: 

a) naruszający godność zawodu;  

b) podważający zaufanie publiczne do Adwokatury; 

c) natarczywy i narzucający odbiór informacji o działalności zawodowej adwokata osobom, 

które jej nie oczekują.    

Uwagi:  

Przedstawienie opinii dla tak daleko idących zmian w zakresie zasad reklamy i informowania 

o prowadzonej działalności jest niemożliwe bez znajomości uzasadnienia projektu. Opinio-

dawcy wnoszą o upublicznienie uzasadnienia i wyznaczenie dodatkowego terminu konsulta-

cji środowiskowych po jego publikacji. Zdaniem opiniujących, kwestia zakazu reklamy i re-

gulacji w tym zakresie, wymaga szerszej dyskusji środowiskowej, dla której punktem wyjścia 

musi być uzasadnienie przedstawianych projektów, wraz z oceną skutków projektowanych 

regulacji. 

 

3. Adwokatowi nie wolno informować o swej działalności zawodowej z wykorzystaniem tego 

rodzaju informacji, które:    

a) mogą prowadzić do naruszenia tajemnicy zawodowej;  

b) są nierzetelne lub wprowadzają klientów w błąd, a w szczególności wywołują nieuzasad-

nione oczekiwania co do wyników pracy adwokata;  

c) mogą sugerować, że o rezultatach świadczonej pomocy prawnej decydować  będzie osobi-

sta znajomość adwokata z sędziami, prokuratorami lub urzędnikami;  

e) są formułowane z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji;  

f) zawierają bezpośrednie porównania w zakresie jakości z innymi możliwymi do identyfika-

cji adwokatami i członkami innych korporacji prawniczych lub ich krytykę. 

Uwagi:  

Przedstawienie opinii dla tak daleko idących zmian w zakresie zasad reklamy i informowania 

o prowadzonej działalności jest niemożliwe bez znajomości uzasadnienia projektu. Opinio-

dawcy wnoszą o upublicznienie uzasadnienia i wyznaczenie dodatkowego terminu konsulta-



cji środowiskowych po jego publikacji. Zdaniem opiniujących, kwestia zakazu reklamy i re-

gulacji w tym zakresie, wymaga szerszej dyskusji środowiskowej, dla której punktem wyjścia 

musi być uzasadnienie przedstawianych projektów, wraz z oceną skutków projektowanych 

regulacji. 

 

ŁĄCZENIE ZAJĘĆ 

 

§ 9 

1. Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których wykonywanie uwłaczałoby godności 

zawodu adwokata, ograniczało jego niezależność lub podważało zaufanie do Adwokatury.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Łączenie zajęć nie może prowadzić do:  

a) obniżenia jakości świadczonej przez adwokata pomocy prawnej; 

b) utraty zaufania będącego podstawą stosunku wiążącego adwokata z jego klientem.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

3. Prowadząc działalność zarobkową nie związaną z kształtowaniem świadomości prawnej 

lub ze świadczeniem pomocy prawnej  adwokat nie może używać tytułu zawodowego.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

POWSZECHNOŚĆ OBOWIĄZYWANIA ZASAD ETYKI 

 

§ 10 

Zasady etyki obowiązują adwokata zarówno przy wykonywaniu zawodu, jak również w dzia-

łalności publicznej oraz w życiu prywatnym. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA 

 

§ 11 



1. Za uchybienie etyce adwokackiej lub za naruszenie godności zawodu adwokat odpowiada 

dyscyplinarnie.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego niezawinione uchybienie etyce adwokackiej lub 

godności zawodu, jak również takie, którego szkodliwość jest znikoma.  

Uwaga: w dyskusji podnoszono, że pkt 2 należy usunąć lub – alternatywnie – nadać mu na-

stępującego brzmienia: 

2. Nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego niezawinione uchybienie etyce adwokackiej lub 

godności zawodu, jak również takie, które nie prowadzi do naruszenia lub do narażenia na 

niebezpieczeństwo dóbr chronionych obwiązującymi adwokata normami etycznymi. 

Uwagi:  

OPINIA POZYTYWNA DLA OBU WARIANTÓW. 

W ocenie opiniujących powiązanie odpowiedzialności dyscyplinarnej ze stopniem szkodli-

wości danego zachowania albo też uzależnienie jej od naruszenia lub narażenia na niebezpie-

czeństwo dóbr chronionych jest godne poparcia, jako wpisujące się w europejski standard 

kształtowania odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej w państwach Unii Europejskiej. 

 

POZAKODEKSOWE ŹRÓDŁA NORM ETYCZNYCH 

 

§ 12 

1. Adwokat powinien kierować się zasadami ustalonymi w uchwałach władz samorządu ad-

wokackiego, w orzecznictwie dyscyplinarnym oraz w normach zwyczajowych przyjętych 

przez środowisko adwokackie. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Nie przedstawiono uzasadnienia dla pominięcia w treści regulacji dotychczasowego sformu-

łowania: „W przypadkach nieujętych w Zbiorze”. Należy przedstawić uzasadnienie dla po-

minięcia dotychczasowego rozwiązania. Z uwagi na brak uzasadnienia i brak możliwości 

oceny potencjalnych skutków regulacji – opiniujący oceniają negatywnie. 

 

2. Obowiązkiem adwokata wykonującego zawód za granicą jest przestrzeganie norm zawar-

tych w „Zbiorze”, jak również norm etyki adwokackiej obowiązujących w kraju goszczącym. 

Uwagi:  



Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

WSPÓŁDZIAŁANIE ADWOKATÓW W PRZESTRZEGANIU ZASAD 

 

§13  

Każdy adwokat obowiązany jest współdziałać w przestrzeganiu przez członków Adwokatury 

zasad etyki adwokackiej i strzeżeniu godności zawodu. Jest również uprawniony do zwróce-

nia uwagi koledze, który zasady te narusza.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

POWINNOŚĆ PATRONA WOBEC APLIKANTA 

 

§ 14 

Adwokat, który podjął się obowiązków patrona, powinien dołożyć wszelkich starań, aby za-

pewnić alikantowi warunki należytego przygotowania do profesjonalnego oraz zgodnego z 

zasadami etyki wykonywania zawodu. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

APLIKANT JAKO ADRESAT ZASAD 

 

§ 15 

Zasady „Zbioru” obowiązują odpowiednio aplikantów adwokackich. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ROZDZIAŁ II. Wykonywanie zawodu  

§16  

Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, ucz-

ciwie i sumiennie oraz z odpowiednim zaangażowaniem.  

Uwagi:  



Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 17  

Adwokat – mając zagwarantowaną przy wykonywaniu czynności zawodowych wolność 

słowa – powinien zachować umiar i oględność w swych wypowiedziach, zarówno wobec 

sądu i organów państwowych, jak również wobec dziennikarzy i przedstawicieli mediów, tak 

aby nie uchybić godności zawodu.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 18  

1. Przy_ wykonywaniu czynności zawodowych adwokat nie powinien świadomie podawać 

nieprawdziwych informacji.  

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Brak uzasadnienia dla pominięcia dotychczasowego sformułowania, zgodnie z którym nakaz 

prawdomówności był ograniczony jedynie do sądu. Należy przedstawić uzasadnienie dla po-

minięcia dotychczasowego rozwiązania. Z uwagi na brak uzasadnienia i w związku z tym 

brak możliwości oceny potencjalnych skutków regulacji – opiniujący oceniają negatywnie. 

 

2. Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą informacji przekazanych mu 

przez klienta, powinien jednak zachować umiar w formułowaniu okoliczności drastycznych 

lub mało prawdopodobnych.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 19  

Adwokatowi nie wolno udzielać pomocy prawnej, której celem byłoby ułatwienie popełnie-

nia przestępstwa lub wskazywanie na możliwość uniknięcia odpowiedzialności za przestęp-

stwo, które miałoby zostać popełnione w przyszłości.  

Uwagi:  

OPINIA POZYTYWNA. 

Należy pozytywnie ocenić zmianę słowa „czyn” na „przestępstwo”.  

 



§ 20  

Adwokat odpowiada za formę i treść wypowiedzi, w tym także pism procesowych przez 

niego zredagowanych, nawet jeśli nie zostały przez niego podpisane.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 21  

W razie konieczności przytoczenia drastycznych okoliczności lub wyrażeń adwokat powinien 

nadać swemu wystąpieniu taką formę, aby nie uchybić powadze sądu lub innego organu, 

przed którym występuje, a także godności zawodu adwokackiego. W korespondencji zawo-

dowej  nie wolno używać wyrażeń czy zwrotów obraźliwych ani zmuszać do określonego 

zachowania, grożąc ściganiem karnym lub dyscyplinarnym.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 22  

1. Adwokat powinien unikać publicznego demonstrowania swego osobistego stosunku do 

klienta, osób bliskich klientowi oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Niedopuszczalne jest publiczne okazywanie przez adwokata zażyłości z osobami zatrud-

nionymi w sądach, urzędach i w organach ścigania.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

3. W kontaktach z mediami adwokat powinien się kierować merytoryczną potrzebą odpowie-

dzi na stawiane klientowi zarzuty.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 23 

1. Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej jemu oso-

bie. 



Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat nie powinien podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko osobie, z którą ma 

poważny zatarg osobisty. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 24 

1. Adwokatowi nie wolno podjąć się prowadzenia sprawy ani udzielić pomocy prawnej jeżeli:  

a) udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie 

z nią związanej;  

b) osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest lub była jego klientem, choćby w innej 

sprawie; 

c) osoba dla niego najbliższa prowadzi sprawę lub udzieliła już pomocy prawnej stronie prze-

ciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej;  

d) brał udział w tej sprawie, pełniąc funkcję publiczną.  

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Rozszerzenie dotychczasowego zakazu konkurencji na wszystkich byłych Klientów nie znaj-

duje żadnego merytorycznego uzasadnienia (i nie przedstawiono jego uzasadnienia). Rozwią-

zanie takie wprost uniemożliwi wykonywanie zawodu w szczególnych specjalizacjach, jak 

np. prawo zamówień publicznych, gdzie standardem jest, że ci sami adwokaci lub ich kance-

larie reprezentują różnych zamawiających, a w przestrzeni czasowej np. po wygaśnięciu 

umowy z zamawiającym, reprezentują wykonawców w innych, później prowadzonych postę-

powaniach, zwłaszcza przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wydaje się również, że dodatkowo 

zmiana ta uderzy w adwokatów praktykujących w małych miejscowościach. 

Co więcej, rozwiązanie to będzie nakładać na adwokatów o wiele surowsze zasady dotyczące 

konfliktu interesów niż np. zasady odnoszące się do radców prawnych, co dodatkowo utrudni 

wykonywanie zawodu adwokata. 

Jedynie przykładowo należy wskazać, że w sytuacji, w której po 10 latach od prowadzenia 

sprawy rozwodowej, gdzie dany adwokat reprezentował żonę, do jego kancelarii zgłosi się 

były mąż w sprawie zupełnie niezwiązanej (np. przygotowanie umowy dotyczącej transakcji 

związanej z jego działalnością gospodarczą), adwokat będzie musiał odmówić podjęcia 

sprawy, bowiem 10 lat wcześniej prowadził sprawę przeciwko tej samej osobie.  



Rozwiązanie to nie znajduje żadnego uzasadnienia w europejskich standardach dotyczących 

zasad dbałości o zapobieganie konfliktom interesów. Jako promujące największe korporacje 

prawnicze i potencjalnie wymierzone w małe kancelarie, powinno zostać kategorycznie od-

rzucone. 

 

ROZDZIAŁ III. Stosunek do klientów  

§ 25  

Adwokat jest zobowiązany do reprezentowania i obrony interesów swego klienta w sposób 

odważny i honorowy, co nie zwalnia go z obowiązku okazywania należytego sądowi i innym 

organom szacunku. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 26 

Adwokat nie może reprezentować klientów, których interesy są sprzeczne, chociażby ci 

klienci na to się godzili. W razie ujawnienia się takiej sprzeczności w toku postępowania, 

adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo lub upoważnienie do obrony tym 

klientom, których interesy są sprzeczne.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 27 

Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach 

i wyniku.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 28  

1. Adwokat ma obowiązek dążyć do rozstrzygnięć pozwalających zaoszczędzić klientowi 

kosztów oraz doradzać ugodowe zakończenie sprawy, gdy jest to uzasadnione interesem 

klienta.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 



2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o alternatywnych metodach rozwiązania 

sporu. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Rozwiązanie to nałoży na adwokatów kolejny obowiązek o charakterze formalnym, tj. zabez-

pieczyć w aktach kolejny dokument potwierdzający, że klient został pouczony o możliwości 

skorzystania z alternatywnych metod rozwiązania sporu i to nawet w sytuacji, gdy w ocenie 

adwokata, jest to w konkretnej sprawie niezasadne i niezgodne z interesem klienta. 

 

§ 29 

1. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć́ pełnomocnictwo lub upoważnienie do obrony, 

gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie. Adwokat nie może nadużyć 

tej zasady w celu uzyskania zwolnienia z prowadzenia sprawy.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Jeżeli klient – mimo podjętych przez adwokata starań – okazuje brak zaufania, adwokat 

powinien odmówić świadczenia pomocy prawnej lub po uprzedzeniu klienta w czasie umoż-

liwiającym skorzystanie z pomocy innego adwokata zaniechać dalszych czynności, z wyjąt-

kiem tych, które należy wykonać niezwłocznie lub do których wykonania adwokat jest zobo-

wiązany.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 30 

Adwokat nie powinien dopuszczać do sytuacji, która uzależniałaby go od klienta, a w szcze-

gólności nie wolno adwokatowi zaciągać pożyczek u klienta, którego sprawę prowadzi.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 31 

Jeżeli adwokat uzna, że wniesienie środka odwoławczego w prowadzonej przez niego spra-

wie z wyboru lub z urzędu jest prawnie lub faktycznie bezzasadne, a klient z tym stanowi-

skiem się nie zgadza, powinien bez zbędnej zwłoki wypowiedzieć pełnomocnictwo. Dotyczy 



to również kasacji, skargi kasacyjnej, skargi konstytucyjnej i innych środków procesowych 

służących zmianie oraz wzruszeniu prawomocnych orzeczeń.  

Uwagi:  

OPINIA POZYTYWNA – konkluzje zawarto w komentarzu do § 4. 

 

§ 32  

Adwokatowi nie wolno brać udziału w czynnościach egzekucyjnych, z którymi wiąże się 

użycie środków przymusu bezpośredniego.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 33   

Adwokatowi nie wolno zaniechać czynności w prowadzonej sprawie z tego jedynie powodu, 

że klient nie zapłacił ustalonego honorarium. Nieuiszczenie przez klienta ustalonego honora-

rium może stanowić podstawę do wypowiedzenia pełnomocnictwa  lub upoważnienia do 

obrony w trybie i terminie przewidzianym przez prawo.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 34  

1. W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta skrupulatność i rze-

telność.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat ma obowiązek poinformować klienta o wysokości honorarium lub o zasadach i 

sposobie jego wyliczenia.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

3. Niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby 

obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależniony wyłącznie od ostatecz-

nego wyniku sprawy. Adwokat może zastrzec w umowie z klientem dodatkowe honorarium 

za pozytywny wynik sprawy.  

Uwagi:  



Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 35  

Adwokat obowiązany jest niezwłocznie wydać klientowi – na zgłoszone przez niego żądanie 

– otrzymane od klienta  dokumenty, jak również pisma, które jako pełnomocnik otrzymał od 

sądu lub od organów, przed którymi występuje w prowadzonej przez siebie sprawie. Adwo-

katowi nie wolno uzależniać wydania pism i dokumentów od uprzedniego uregulowania 

przez klienta opłat i kosztów przypadających na rzecz adwokata.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ROZDZIAŁ IV.  Stosunek do sądu oraz innych organów  

§ 36  

Adwokat obowiązany jest zachować umiar i takt wobec sądu, urzędów i instytucji, przed któ-

rymi występuje. Nawet w razie niewłaściwego zachowania osób biorących udział w postępo-

waniu sądowym adwokat powinien wykazać się opanowaniem i taktem.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 37  

Adwokat powinien dbać o to, by jego wystąpienia, wypowiedzi i zadawane pytania nie naru-

szały godności osób biorących udział w sprawie.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 38  

Podczas widzeń z osobami pozbawionymi wolności adwokat powinien dostosować się do 

procedur obowiązujących na terenie aresztu śledczego, zachowując przy tym należytą po-

wagę i godność zawodu.  

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 

Brak żadnych podstaw prawnych do ograniczenia na terenie aresztów śledczych zasady usta-

wowej, zgodnie z którą, przy wykonywaniu zawodu adwokat podlega jedynie ustawom. Wo-



bec szeregu sprzecznych z prawem procedur stanowionych w procedurach aresztów śled-

czych w okresie epidemii tym bardziej nieuzasadnione jest uznawanie, że naruszenie tych 

procedur wewnętrznych miałoby stanowić delikt dyscyplinarny, skoro w konkretnych sytua-

cjach procedury te mogą być sprzeczne z prawem, a w interesie klienta może być niezastoso-

wanie się do nich, ale podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. 

 

§ 39  

1. Adwokat obowiązany jest zawiadomić sąd lub organ, przed którym występuje o nie-

możności wzięcia udziału w czynnościach oraz usprawiedliwić swoje niestawiennictwo.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. W razie wygaśnięcia pełnomocnictwa lub upoważnienia do obrony adwokat powinien bez-

zwłocznie zawiadomić o tym fakcie sąd lub organ, przed którym występował.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ROZDZIAŁ V. Stosunki między adwokatami  

§ 40 

1. Adwokaci powinni służyć sobie radą i udzielać wzajemnej pomocy w pracy zawodowej, 

jeżeli nie koliduje to z interesem klienta.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. W przypadku kolizji między zasadami koleżeństwa a uzasadnionym interesem klienta, na-

leży dać pierwszeństwo interesom klienta. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 41  

1. Adwokat powinien przestrzegać w stosunku do kolegów zasad uprzejmości, lojalności i 

koleżeństwa.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 



 

2. Adwokat zobowiązany jest do lojalności wobec kolegów współpracujących w ramach kan-

celarii lub spółki i powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających taką lojal-

ność również po zakończeniu współpracy.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 42 

Jeżeli adwokat zleca sprawę adwokatowi wykonującemu praktykę w innym państwie lub 

zwraca się doń o poradę, jest on osobiście zobowiązany zapłacić zagranicznemu koledze ho-

norarium i pokryć koszty, nawet w wypadku niewypłacalności klienta. Adwokat może ogra-

niczyć swoją odpowiedzialność do tej części należności, które powstały do chwili poinfor-

mowania zagranicznego adwokata o wycofaniu się z odpowiedzialności za przyszłe zobo-

wiązania. Adwokaci mogą poczynić odmienne ustalenia w zakresie odpowiedzialności wo-

bec zagranicznego adwokata.  

Uwagi:  

Zmiana nieistotna, przy czym w ocenie opiniujących zasadnym byłoby dodanie zastrzeżenia, 

zgodnie z którym wymagana jest zasada wzajemności (tzn. polski adwokat odpowiada wobec 

adwokatów z tych krajów, które wprowadziły analogiczną regulację). Dotychczasowe roz-

wiązanie wobec braku zasady wzajemności ze strony szeregu państw także samej UE wydaje 

się rażąco sprzeczne z interesami polskich adwokatów. 

 

§ 43  

Niedopuszczalne jest porozumiewanie się adwokata ze stroną przeciwną z pominięciem jej 

obrońcy lub pełnomocnika. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 44  

Treść i przebieg pozaprocesowych pertraktacji i mediacji prowadzonych z udziałem adwoka-

tów lub radców prawnych nie podlega ujawnieniu. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 45  



1. Przed przyjęciem sprawy do prowadzenia adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie 

klient nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to bez wiedzy i zgody 

tegoż adwokata nie może udzielić pomocy prawnej ani też brać udziału w sprawie łącznie z 

nim.  

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA 

Projekt zawiera dwie wzajemnie wykluczające się regulacje § 45. Zawarcie dwóch regulacji 

tej samej materii o różnej treści ale tej samej jednostce redakcyjnej nie może się ostać. 

 

2. Adwokat prowadzący dotychczas sprawę może odmówić wyrażenia zgody tylko z 

ważnych przyczyn.  

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA 

Projekt zawiera dwie wzajemnie wykluczające się regulacje § 45. Zawarcie dwóch regulacji 

tej samej materii o różnej treści ale tej samej jednostce redakcyjnej nie może się ostać 

 

3. Jeśli zwłoka związana z koniecznością porozumienia się adwokatów mogłaby spowodo-

wać istotny uszczerbek dla interesów klienta, adwokat wstępujący do sprawy powinien udzie-

lić klientowi niezbędnej pomocy prawnej, zawiadomić o tym niezwłocznie dotychczasowego 

adwokata i w razie istnienia przeszkód, odstąpić od dalszego udzielania pomocy. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA 

Projekt zawiera dwie wzajemnie wykluczające się regulacje § 45. Zawarcie dwóch regulacji 

tej samej materii o różnej treści ale tej samej jednostce redakcyjnej nie może się ostać 

 

§ 45  

Przyjmując sprawę do prowadzenia adwokat powinien upewnić się, czy w tej sprawie klient 

nie korzysta już z pomocy prawnej innego adwokata, a jeśli tak, to powinien niezwłocznie 

powiadomić tego adwokata, że przyjął sprawę do prowadzenia i – w razie potrzeby – uzgodnił 

jego sposób. 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA 

Projekt zawiera dwie wzajemnie wykluczające się regulacje § 45. Zawarcie dwóch regulacji 

tej samej materii o różnej treści ale tej samej jednostce redakcyjnej nie może się ostać. 



 

§ 46  

Adwokat obejmujący sprawę z wyboru powinien zawiadomić o tym właściwy organ proce-

sowy, a w razie uprzedniego wyznaczenia w tej sprawie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu 

– obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić go o przejęciu sprawy. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 47 

Adwokat może się podjąć zastępstwa stron w sprawie przeciwko adwokatowi, a dotyczącej 

jego czynności zawodowych, po uprzednim zawiadomieniu okręgowej rady adwokackiej, 

której sam podlega. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 48 

1. Adwokat powinien podjąć starania o polubowne załatwienie sprawy przeciwko innemu 

adwokatowi, jeżeli tylko istota przyjętej sprawy na to pozwala.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. W razie sporu między adwokatami, należy wyczerpać przede wszystkim możliwości jego 

polubownego rozstrzygnięcia lub skorzystać z pośrednictwa właściwych organów samorządu 

adwokackiego .  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

3. W wypadku sporu z adwokatem zagranicznym na tle zawodowym adwokat winien dążyć 

do rozwiązań zmierzających do zażegnania konfliktu. Adwokat nie może wszcząć postępo-

wania wynikającego z takiego sporu przed poinformowaniem organizacji zawodowych, do 

których należą adwokaci – strony konfliktu, w celu umożliwienia tym organizacjom udziele-

nia pomocy w osiągnięciu porozumienia. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 



§ 49 

Zasady koleżeństwa zobowiązują do tego, żeby adwokat, który nie może się stawić w sądzie 

w wyznaczonym czasie – zawiadomił wcześniej adwokatów występujących w tej sprawie i 

w miarę możliwości uzgodnił z nimi czas swego stawiennictwa. 

Uwagi:  

OPINIA POZYTYWNA.  

Ograniczenie obowiązków adwokata związanych z odraczaniem terminów rozpraw, jest w 

obecnych realiach i przy obecnej liczbie adwokatów krokiem w dobrą stronę. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Praca w samorządzie. Stosunek do samorządu adwokackiego 

§ 50 

Pełnienie funkcji w samorządzie adwokackim jest prawem i obowiązkiem każdego adwokata.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 51  

Adwokat wybrany do organów samorządu adwokackiego obowiązany jest do pełnienia swej 

funkcji i współdziałania w realizacji podstawowych zadań samorządu adwokackiego z naj-

wyższą starannością.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 52  

1. Adwokat obowiązany jest okazywać szacunek organom samorządu adwokackiego.  

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

2. Adwokat powinien powstrzymać się od zachowań pozostających w rażącej sprzeczności 

ze stanowiskiem wyrażonym w uchwałach organów samorządu adwokackiego, nawet jeśli 

stanowiska takiego nie podziela 

Uwagi:  

OPINIA NEGATYWNA. 



Mając na względzie, że w uchwałach organów samorządu adwokackiego wyrażane są prze-

różne i nie zawsze jednolite stanowiska (np. co do sposobu kupowania karpia na wigilię), nie 

należy nakładać na adwokatów bezwzględnego obowiązku przestrzegania ich, zwłaszcza gdy 

są to uchwały nijak niezwiązane z wykonywaniem zawodu adwokata. Rozwiązanie to może 

także przyczynić się do istotnego obniżenia gwarancji dotyczących wolności słowa adwoka-

tów. Wreszcie, w konkretnych realiach sprawy, jeżeli interes klienta przemawia za przyję-

ciem poglądu innego (sprzecznego) niż wyrażony w uchwale organu samorządu, a pogląd ten 

znajduje oparcie w przepisach prawa, adwokat nie może być związany uchwałą samorządu o 

odmiennej treści i działać na szkodę klienta, jako że przy wykonywaniu zawodu podlega wy-

łącznie ustawom. 

 

§ 53  

Członek samorządu adwokackiego w razie tymczasowego zawieszenia go w czynnościach 

zawodowych powinien zaprzestać pełnienia funkcji samorządowych. . 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 54 

Adwokat obowiązany jest stosować się do obowiązujących uchwał i innych decyzji organów 

samorządu  adwokackiego. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 55  

Adwokat obowiązany jest stawić się na każde wezwanie organów samorządu adwokackiego, 

a ewentualne niestawiennictwo powinien niezwłocznie usprawiedliwić. Adwokat ma obo-

wiązek udzielić tymże organom adwokatury żądanych wyjaśnień w zakreślonym terminie. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

§ 56  

Zawinione i uporczywe niepłacenie składki korporacyjnej stanowi poważne naruszenie zasad 

deontologii zawodowej. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 



 

§ 57  

Adwokat obowiązany jest współdziałać z organami samorządu adwokackiego we wszystkich 

sprawach dotyczących zawodu adwokata. 

Uwagi:  

Brak uwag, zmiana nieistotna. 

 

ROZDZIAŁ VII Przepisy końcowe  

…..  

Uwagi:  

Dodatkowo: 

1) OPINIA NEGATYWNA dla nałożenia na adwokata obowiązku ponoszenia wydatków 

Klienta (opłaty sądowe, koszty przejazdu itd.) w związku z pominięciem dotychcza-

sowego § 55 – należy wskazać, że zmiana ta uderza przede wszystkim w młodych 

adwokatów, którzy nie mają jeszcze wystarczających rezerw finansowych i zdolności 

kredytowej, aby kredytować swoich klientów i muszą domagać się, aby to klient za-

pewnił środki na poniesienie niezbędnych kosztów i opłat. Dodatkowo zmiana ta wy-

daje się nieracjonalna i co do zasady nieuzasadniona. Nie sposób odnaleźć racji, dla 

których adwokaci mieliby być zobowiązani do uiszczania opłat na rzecz swoich klien-

tów, zwłaszcza gdy z góry wiadomo, że nie będzie możliwe wyegzekwowanie jej 

zwrotu. 

2) OPINIA POZYTYWNA dla wykreślenia zakazu reklamy; 

3) OPINIA NEGATYWNA dla wykreślenia rozwiązania zapewniającego udział człon-

ków okręgowej rady adwokackiej przy prowadzeniu przeszukania w lokalu adwokata.  

Ponadto opiniujący krytycznie oceniają fakt, że w konsultacjach środowiskowych nie prze-

kazano uzasadnienia projektu zmian. W związku z tym w ocenie opiniujących należy powtó-

rzyć konsultacje środowiskowe po przedstawieniu odpowiedniego uzasadnienia wraz z opra-

cowaną oceną przewidywanych skutków regulacji, umożliwiając tym samym odniesienie się 

do tematu całościowo. 

Wszędzie tam, gdzie zmianę oceniono jako nieistotną, odnoszono się do obecnej treści 

Zbioru. Tym samym opinia o nieistotności zmiany oznacza jedynie tyle, że w istocie nie za-

proponowano istotnej zmiany dotychczasowych zasad. 

 

 



Lp. Imię i nazwisko Status zawodowy Izba Adwokacka

1. Grzegorz Kukowka Adwokat Warszawa

2. Michał Magdziak Adwokat Warszawa

3. Paweł Radek Adwokat Warszawa

4. Agata Krawczyk Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

5. Sylwia Szerenos Adwokat Warszawa

6. Klaudia Brzezińska Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

7. Michał Masior Aplikant adwokacki Warszawa

8. Bartosz Gniedziejko Adwokat Warszawa

9. Michał Nowak Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

10. Paulina Petroniec Adwokat Warszawa

11. Marcin Seroka Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

12. Czesław Kuzawiński Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Lublin

13. Arkadiusz Klejnowski Adwokat Warszawa

14. Igor Kondratowicz Aplikant adwokacki Warszawa

15. Justyna Szuszkiewicz Adwokat Warszawa

16. Katarzyna Małkowska Adwokat Warszawa

17. Marcin Winter Aplikant adwokacki Warszawa

18. Michał Krawczyk Aplikant adwokacki Warszawa

19. Adrianna Randak Adwokat Warszawa

20. Tomasz Krzywański Adwokat Warszawa

21. Joanna Fasula Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

22. Magdalena Wojdak Adwokat Warszawa

23. Andrzej Zorski Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

24. Milena Siedlczyńska Aplikant adwokacki Warszawa

25. ANNA KRUCZYK Aplikant adwokacki Warszawa

26. Marta Czernik Aplikant adwokacki Warszawa

27. Radosław Radwan Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

28. Klaudia Rynkiewicz Aplikant adwokacki Warszawa

29. Aleksandra Baranowska Aplikant adwokacki Warszawa

30. Bartosz Żuchowski Aplikant adwokacki Warszawa

31. Maria Kozłowska Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

32. Adrianna Stępień Aplikant adwokacki Warszawa

33. Paulina Furman Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

34. Maciej Mierzejewski Aplikant adwokacki Warszawa

35. Martyna Kowalska Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

36. Kamila Kadłubowska Aplikant adwokacki Warszawa

37. Beata Piętka-Gołębiewska Aplikant adwokacki Warszawa

38. Patrycja Sara Kalinowska Aplikant adwokacki Warszawa

39. Łukasz Strycharczyk Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

40. Iwona Sowa Aplikant adwokacki Warszawa

41. Anna Olmińska-Kieżun Aplikant adwokacki Warszawa

42. Klaudia Bieda Aplikant adwokacki Warszawa

43. Magdalena Sęk Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

44. Małgorzata Karasińska Aplikant adwokacki Warszawa

45. Helena Lendzion Aplikant adwokacki Warszawa

46. Monika Knothe Aplikant adwokacki Warszawa

47. Małgorzata Bojsza Aplikant adwokacki Warszawa

48. Sebastian Kalfas Aplikant adwokacki Warszawa

49. Mateusz Winczura Aplikant adwokacki Warszawa

50. Karolina Fijałkowska Aplikant adwokacki Warszawa

51. Kamil Stańczak Aplikant adwokacki Warszawa

52. Bartłomiej Wietrzychowski Aplikant adwokacki Warszawa

53. Agnieszka Stroka Aplikant adwokacki Warszawa

54. Andrzej Sikorski Aplikant adwokacki Warszawa

55. Michalina Stanek Aplikant adwokacki Warszawa

56. Marcin Piątkowski Aplikant adwokacki Warszawa

57. Damian Bossowski Aplikant adwokacki Warszawa

58. Kilian Fugas Aplikant adwokacki Warszawa

Lista osób składających Opinię Grupy Młodych Adwokatów i Aplikantów Adwokackich do projektu nowego 

Kodeksu Etyki Adwokackiej



59. Justyna Kowalska Aplikant adwokacki Warszawa

60. Aleksandra Jaroszewska  Aplikant adwokacki Warszawa

61. Dominika Krysiak-Bogdzio Aplikant adwokacki Warszawa

62. Joanna Kurdusiewicz Aplikant adwokacki Warszawa

63. Katarzyna Gromnicka Aplikant adwokacki Warszawa

64. Stefan Gromnicki Aplikant adwokacki Warszawa

65. Grzegorz Pawłowski Adwokat Warszawa

66. Filip Janeczko Adwokat Warszawa

67. Damian Bugaj Aplikant adwokacki Warszawa

68. Maciej Koziński Adwokat Warszawa

69. Tadeusz Kowalczyk Adwokat Łódź

70. Katarzyna Wojciechowska Aplikant adwokacki Warszawa

71. Paulina Grunt Aplikant adwokacki Warszawa

72. Piotr Wenski Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

73. Paweł Wyrębek Adwokat Warszawa

74. Karol Drozdowski Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

75. Aleksander Makoś Aplikant adwokacki Warszawa

76. Włodzimierz Russjan Aplikant adwokacki Warszawa

77. Przemysław Gaładyk Aplikant adwokacki Warszawa

78. Marek Matysiak Aplikant adwokacki Warszawa

79. Michał Gębarowski Aplikant adwokacki Warszawa

80. Katarzyna Krzykwa Aplikant adwokacki Warszawa

81. Dominika Wolska Aplikant adwokacki Warszawa

82. Aleksandra Nalewajko Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

83. Wojciech Rzepiński Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

84. Bartosz Dąbrowski Aplikant adwokacki Warszawa

85. Michał Skrok Aplikant adwokacki Warszawa

86. Agnieszka Lesisz Aplikant adwokacki Warszawa

87. Joanna Kotowoda-PiotrowskaOsoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

88. Jakub Krowiranda Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

89. Karolina Kuczyńska Aplikant adwokacki Warszawa

90. Tomasz Garncarek Adwokat Warszawa

91. Katarzyna Koch Aplikant adwokacki Warszawa

92. Katarzyna Lejman Adwokat Warszawa

93. Paulina Granat Aplikant adwokacki Warszawa

94. Aleksandra Gańko Aplikant adwokacki Warszawa

95. Arkadiusz Lewandowski Adwokat Warszawa

96. Bartosz Bilicz Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Katowice

97. Weronika Szymańska Aplikant adwokacki Kraków

98. Anna Stanikowska Aplikant adwokacki Warszawa

99. Konrad Wyszyński Aplikant adwokacki Warszawa

100. Maria Dżaluk Aplikant adwokacki Warszawa

101. Maria Strojna Adwokat Warszawa

102. Jakub Derulski Adwokat Warszawa

103. Maurycy Marcinkiewicz Aplikant adwokacki Warszawa

104. Alicja Sukiennik Aplikant adwokacki Warszawa

105. Krystian Kowalski Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

106. Michał Bąk Adwokat Bielsko-Biała

107. Marta Pietrzak Aplikant adwokacki Warszawa

108. Cezary Ustaszewski Aplikant adwokacki Warszawa

109. Joanna Lachowicz Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

110. Piotr Parzyszek Osoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

111. Krzysztof Kaczor Adwokat Warszawa

112. Agnieszka Jędrzejewska Adwokat Warszawa

113. Krzysztof Gzyra Aplikant adwokacki Warszawa

114. Weronika Steffen-OstrowskaOsoba po ukończonej aplikacji i po złożonym egzaminie zawodowym Warszawa

115. Maria Rozbicka Aplikant adwokacki Warszawa

116. Sabina Obrzut Aplikant adwokacki Kraków

117. Agnieszka Ratajczak Aplikant adwokacki Warszawa

118. Aleksandra Burda-Kiryłło Aplikant adwokacki Warszawa


