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Uwagi 

na tle wystąpienia adw. prof. Jacka Giezka 

podczas konferencji w Łodzi (12 grudnia 2019 r.) poświęconej omówieniu projektu 

Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu 

 

Fundamentalnie błędna jest teza wyjściowa prezentowana przez Kol. adw. 

Jacka Giezka, że dla adwokata najważniejszym drogowskazem działania jest dobro 

klienta – czym autor projektu nowego Zbioru Zasad uzasadnia zmianę systematyki 

tej szczególnej regulacji. 

 

Najważniejszym w działaniu adwokata jest dobro adwokatury, ponieważ 

tylko adwokatura zbudowana na niewzruszalnych zasadach etycznych i bezwarun-

kowo strzegąca tych zasad jest w stanie zapewnić właściwą ochronę interesów 

klientów. 

 

Dobro adwokatury i zawodu adwokata polega w pierwszym rzędzie na strze-

żeniu zawodowej godności, bo bez niej adwokatura przestaje istnieć. Adwokat to o 

wiele więcej niż tylko urzędnik pracujący w sądzie na zlecenie klienta. I nie jest 

bynajmniej tak, że adwokat ma tylko jeden drogowskaz, za którym podąża i że 

drogowskazem tym jest interes klienta. Adwokat w pewnych wypadkach może, a 

czasem - musi z klientem się rozstać, natomiast nigdy nie rozstaje się z deonto-

logią zawodową oraz godnością własnej profesji. To one są podstawowym drogo-

wskazem dla adwokata i z tej drogi zboczyć mu nie wolno. W szczególności 

naruszenia zasad adwokat nie może skutecznie usprawiedliwiać interesem klienta 

i potrzebą jego ochrony. Gdyby taką ścieżkę myślenia dopuścić, granica między 

adwokatem a mafijnym consiliere przestałaby być zauważalna. 

 

Najważniejsze są zatem fundamenty adwokatury i jej determinacja w 

pielęgnowaniu i strzeżeniu własnej deontologii zawodowej. Podważenie tych 

fundamentów bezpośrednio zagrozi w pierwszej kolejności interesom klienta, w 

drugiej – prawidłowości procesu wymierzania sprawiedliwości. W dalszej 
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perspektywie rozchwianie pewności deontologicznej zagrozi samej adwokaturze 

atomizując ją do poziomu rynkowej gry indywidualnych interesów pomiędzy adwo-

katami, co ostatecznie unicestwi tę wyjątkową wartość, jaką uosabia sobą pojęcie, 

dorobek i tradycja adwokatury. Groźbę takiego rozchwiania niesie ze sobą pomysł, 

zamiast ewolucji, radykalnego kroku, jakim jest proponowane wyrzucenie do kosza 

obecnego Zbioru Zasad i zastąpienie go całkowicie nowym dokumentem. 

 

Adwokatura: czymże jest ta Pani? Wbrew zapisowi ustawowemu, adwokatu-

ra to nie jest ogół adwokatów oraz aplikantów adwokackich. Prawidłowo odczytany 

zapis ustawy niesie ze sobą zupełnie inną, pełniejszą treść. Adwokatura to ogół 

adwokatów oraz aplikantów adwokackich, którzy służą obywatelom, a częściowo 

także państwu - zgodnie z zasadami deontologii własnej profesji wypracowanymi 

przez poprzedników na przestrzeni kilku tysięcy lat. Powstaje pytanie, czy zasady te 

ewoluują, czy są niezmienne. Odpowiedź brzmi: tak, są zmienne, albo bardziej 

ściśle: podlegają pewnym modyfikacjom. Jednak interwał zmian dyktowany jest 

zupełnie innym chronometrem niż kadencja ciał samorządu adwokackiego, czy też 

zastąpienie ołówka kopiowego maszyną do pisania, a tej ostatniej – procesorem 

elektronicznym. Zmiany dostosowawcze następują (winny następować) w 

sytuacjach wystąpienia zasadniczych zmian w porządku społecznym i 

cywilizacyjnym (czego nie należy mylić z postępem technologicznym, bo to 

kompletnie odmienne sfery: postęp technologiczny poszerza panoramę etyczną, co 

najlepiej daje się zauważyć w obszarze bio-etycznym, ale nie dezaktualizuje żadnej 

z podstawowych dyrektyw etycznych). 

 

Zupełnie inaczej jawi się rozważane tu zagadnienie na poziomie niższym, 

warunkowanym horyzontem życia kilku współistniejących pokoleń. Wspomniane 

zasady uniwersalne, tak trudno poddające się korekcie (o ile w ogóle – bo kłamać 

ciągle nie wolno), muszą być potwierdzane zmieniającym się tu i teraz. Otoczenie, 

w jakim działają adwokaci ulega ciągłej zmianie. Zmieniają się ustroje polityczne, a 

także organizacja adwokatury. Ustawy zmieniają teren, na którym działa adwoka-

tura. Zmieniają się także autorytety, do których odwołują się starsze pokolenia, a 

następnym bliższe są już inne wzorce. W pewnych okresach erystyka, oratorstwo 

zanika, po to tylko by w następnych znów zakwitnąć pełną barwą. A to przecież 
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tylko drobny przykład permisywności zmian, acz ten przykład trudno odnieść do 

kwestii zmienności/niezmienności paradygmatów etycznych. 

 

Powstaje zatem pytanie, czy w ogóle istnieje w adwokaturze jakiś rdzeń, coś 

nienaruszalnego? Z całą pewnością nie jest nim aktualnie obowiązujący Zbiór 

Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej). Należy 

pamiętać, że przez stulecia adwokatura funkcjonowała bez spisanego zbioru zasad 

etycznych i – prawdopodobnie – radziła sobie w tym obszarze nawet lepiej niż w 

czasach, gdy taki zbiór powstał. 

 

Pytaniem istotnym jest, czy majstrowanie przy obecnym Zbiorze, zwłaszcza 

w obszarze jego pól wrażliwych nie zagraża rdzeniowi zawodu? 

Wymieńmy je: 

- niezależność, 

- niezawisłość, 

- tajemnica sekretu, 

- zaufanie. 

Paradygmat służby adwokackiej wytyczają tylko te cztery wektory. 

Ułamanie któregokolwiek z nich burzy całą konstrukcję, ponieważ kwadrat ma 

cztery punktu podparcia: inaczej upada. 

 

Adwokatura nie istnieje bez niezależności i niezawisłości, bez tajemnicy 

adwokackiej i bez zaufania społecznego, ale także bez zaufania poszczególnego 

obywatela, klienta. Należy powiedzieć znacznie więcej: bez adwokatury cieszącej 

się tymi trzema prerogatywami, nie istnieje system wymierzania sprawiedliwości, 

ponieważ sądownictwo staje się ułomne i karleje. 

 

Historycznie ludzkość doświadcza autorytaryzmu, którego apetytem jest 

obszar panowania nad obszarem wymierzania sprawiedliwości, ale jednak 

demokracja coraz bardziej się usamodzielnia (trój podział władz). Autorytaryzm 

historycznie pełga od czasu do czasu, ale poczucie, oczekiwanie, nadzieja, wreszcie 

rewolucyjnie wyrażane żądanie niezawisłej sprawiedliwości ostatecznie triumfuje.  
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Adwokatura, niezależnie od czasu, powinna niezmiennie pilnować tego, co ważne 

dla państwa postrzeganego przez pryzmat jednostki. Dychotomia przeciwstawia-

jąca interesy państwa interesom obywatela jest z gruntu fałszywa. Nie ma państwa 

bez obywateli. Państwo to ogół obywateli, nic więcej. Władza państwowa nie jest 

Państwem: jest administratorem spraw obywatelskich, wobec których pełni rolę 

służebną skupiając się na niwelowaniu napięć społecznych, które wytwarza każda 

zbiorowość. Owo tak ogólne spostrzeżenie można przenieść na mniejsze zbioro-

wości, na przykład na teren aktywności wybranej profesji – tu: adwokatury. 

Wniosek, jaki daje się wyciągnąć jest tego rodzaju, że zmiany rudymentarne, choć 

możliwe, czasem wskazane, a czasem po prostu konieczne – w grupach zorganizo-

wanych na przykład na prawach samorządu zawodowego nigdy nie powinny (nie 

mogą) być narzucane odgórnie i bez zgody ogółu. Inaczej samorząd zamienia się w 

autorytarną dyktaturę mniejszości narzucającej swoją wolę większości, na co ta 

ostatnia nigdy nie wyraziła zgody. 

 

 Rekapitulując, należy zgłosić zastrzeżenia natury zasadniczej do proponowa-

nej zmiany paradygmatu etyczno-zawodowego, co zawiera w sobie dyskutowany 

projekt „nowego” Kodeksu Etyki Adwokackiej, a także do sposobu jego procedo-

wania. 

 

Grudzień 2019 r. 

Jerzy Naumann 

 


