
Wychodząc naprzeciw licznym głosom płynącym ze środowiska 

adwokackiego, a szczególnie adwokatów młodych stażem, coraz pilniejszą 

potrzebą wydaje się rozwiązanie problemu możliwości reklamowania usług 

adwokackich w korelacji z dozwolonymi informacjami, jakich członkowie 

naszej grupy zawodowej mogą udzielać lub zamieszczać w publikatorach,  

a odnoszące się do działalności zawodowej adwokata. Aktualny stan 

normatywny w tym zakresie,  tj. regulacja pomieszczona w Zbiorze Zasad Etyki, 

a także w Regulaminie Wykonywania Zawodu Adwokata, statuuje bezwzględny 

zakaz reklamy i to w jakiejkolwiek formie. Jednak wysoce niepożądanym jest 

taki stan, w którym mimo obowiązującego zakazu reklamy w działalności 

adwokatów, obserwuje się liczne przypadki łamania tego zakazu, zaś przestrzeń 

internetowa usiana jest takimi przypadkami, przykładami wręcz rażącego 

naruszenia tego zakazu. Pion rzeczników dyscyplinarnych niechętnie sięga  

po ściganie tego typu przypadków, co powoduje, iż coraz bardziej utrwala się 

przekonanie, iż przypadki łamania zakazu reklamy w ocenie sporej części 

środowiska, nie mamy do czynienia z deliktem dyscyplinarnym, a sądowanie,  

na ile można poluzować informacje, wkraczając tymi informacjami w obszar 

reklamy, powodują, że przypadki łamania zakazu reklamy narastają lawinowo. 

Wydaje się zatem, iż bardziej pożądanym byłby stan doregulowania kwestii 

reklamy i to w taki sposób, aby możliwym było konsekwentne korygowanie 

zachowań stanowiących naruszenie granic dozwolonej reklamy.  

Przywiązanie do tradycji, obawy przed skomercjalizowaniem i pełnym 

urynkowieniem świadczonej przez adwokatów pomocy prawnej z wszystkimi 

negatywnymi tego skutkami, niepokój o sposób prowadzenia reklamy – to 

oczywiście wartości ważne, ale z drugiej strony nie można nie zauważyć, jak 

mocno zmieniły się warunki pracy adwokatów, że zawód ten jednak się 

urynkowił, zaś pomoc prawna jako usługa, stała się produktem powszechnym. 

Środowisko adwokackie od dawna przymierza się do chociażby 

częściowego uchylenia rygorystycznego zakazu reklamy w jakiejkolwiek formie 

i poluzowania tego gorsetu, chociażby przez „rozszczelnienie” katalogu 

informacji o zawodzie adwokata i zasadach jego wykonywania, jakie do tej pory 

przewiduje Zbiór Zasad Etyki. 

Przy tych rozważaniach nie wolno pominąć wyników przeprowadzonego 

przez adwokaturę w lipcu 2015 roku badania ankietowego pt: ”Strategia  

dla adwokatury”. Aż 68 % adwokatów i aplikantów adwokackich biorących 



udział w badaniu, opowiedziało się za złagodzeniem zasad etyki, odnoszących 

się do udziału adwokatów w reklamie. Co ważne, w badaniu odpowiedzi 

udzieliło aż 5.875 adwokatów i aplikantów aplikanckich, a więc była to próba 

wysoce reprezentatywna i tym większego znaczenia nabierają wyniki tej 

ankiety. 

Warto zauważyć, że w ostatnim czasie mocno „zamazała się” i tak dość 

niewyraźna granica między tym co jest informacją, a co jest już reklamą. 

Znajduje to odzwierciedlenie między innymi w orzecznictwie Wyższego Sądu 

Dyscyplinarnego, które być może jak niektórym mogłoby się to wydawać, 

wydawał kontrowersyjne orzeczenia, ale na tyle istotne dla praktyki, że nie 

mogą być przez Komisję Etyki całkowicie pominięte. Być może przełomową 

tezę w kwestii reklamy adwokackiej sformułował Wyższy Sąd Dyscyplinarny w 

orzeczeniu z dnia 22.10.2016r. stwierdzając, że adwokat nie odpowiada 

dyscyplinarnie za każde korzystanie z reklamy. Według tego orzeczenia 

odpowiedzialność taka obejmuje tylko reklamy sprzeczne z prawem 

publicznym, w tym unijnym, z obowiązkami zawodowymi oraz zasadami etyki i 

godności zawodu, w tym takie które naruszają wymogi niezależności, godności i 

uczciwości zawodowej, tajemnicę adwokacką i inne profesjonalne reguły 

wykonywania tego zawodu zaufania publicznego. Orzeczenie to zapadło na 

kanwie zdarzenia polegającego na skorzystaniu przez adwokata z usługi 

reklamowej Google Adwords w internecie (pozycjonowanie strony 

internetowej), kiedy to Sąd uznał, iż taka usługa nie jest reklamą. 

Zauważyć należy, co do tej pory skrzętnie pomijaliśmy, iż wiążącą jest 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12.12.2016r.  

nr 2006/123/WE,  dotycząca usług na rynku wewnętrznym, która nakazała 

znieść całkowite zakazy reklamy dotyczące zawodów regulowanych. 

Stosowanie tych regulacji w stosunkach wewnętrznych  na terenie naszego kraju 

jest i to, że sądy dyscyplinarne sięgają po te regulacje dla obrony tezy,  



iż nie każda reklama jest deliktem zawodowym. Prawa unijnego nie możemy 

ignorować, tym bardziej, że w katalogu zawodów regulowanych, zgodnie  

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego jest zawód polegający na świadczeniu 

pomocy prawnej.  

Tak skrótowo przedstawiona motywacja, skłoniła mnie do opracowania 

nowego brzmienia rozdziału nazwanego „Reklama i informacja  

o wykonywanym zawodzie” i pozwoliła na sformułowanie następującego tekstu, 

zawierającego definicję reklamy, na potrzeby Zbioru zasad i działalności 

zawodowej adwokatów: 

§ X Adwokat jest uprawniony do prowadzenia reklamy w zakresie 

świadczonej pomocy prawnej oraz jest uprawniony do informowania  

o swojej działalności zawodowej. 

§ X2 Reklamą w rozumieniu niniejszego zbioru zasad jest uprawnienie  

do informowania za pośrednictwem wszelkich środków przekazu 

 o działalności zawodowej adwokata, służące zwiększaniu zapotrzebowania 

na adwokacką pomoc prawną oraz kształtowaniu swojego wizerunku  

w przestrzeni publicznej 

§X3 Adwokatowi nie wolno prowadzić reklamy w jakiejkolwiek formie 

przekazu, a która: 

- naruszałaby tajemnicę adwokacką lub narażałaby na jej naruszenie; 

-byłaby sprzeczna z zasadami etyki adwokackiej, uchybiałaby godności 

zawodu adwokata lub naruszała dobre obyczaje; 

-zawierała pojęcia ocenne, wartościujące lub byłaby reklamą porównawczą; 

- naruszałaby przepisy prawa, a w szczególności określające zasady 

zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz przeciwdziałania nieuczciwym 

praktykom rynkowym; 

-byłaby reklamą uciążliwą, nachalną, niezgodną z rzeczywistością bądź 

wprowadzającą w błąd; 

- byłaby reklama ukrytą (kryptoreklama); 



- byłaby nieestetyczna w formie przekazu. 

Mam świadomość, że przedstawiona propozycja wywoła dyskusje, być 

może wywoła kontrowersje, tym niemniej uważam za celowe dopracowanie 

koncepcji dopuszczenia możliwości reklamy usług adwokackich i promowania 

zawodu adwokata, jednakże w sposób mocno kontrolowany zasadami etyki 

przez wprowadzenie do Zbioru, definicji reklamy. Zauważyć należy, iż jedyną 

legalną ustawową definicją reklamy jest ta zamieszczona w ustawie o Radiofonii 

i Telewizji z 1992r. o treści: ” Reklamą jest przekaz handlowy pochodzący  

od podmiotu publicznego lub prywatnego w związku z jego działalnością 

gospodarczą lub zawodową, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego 

korzystania z towarów lub usług; reklamą jest także autopromocja”. Oczywiście 

taka definicja reklamy nie może być wprowadzona do zapisu Zbioru, stąd w 

projekcie, podjąłem się próby nowego ujęcia definicji reklamy, na użytek naszej 

grupy zawodowej.  

Mając świadomość, że kwestia możliwości reklamowania usług 

adwokackich jest jednym z podstawowych dylematów, jaki trzeba będzie 

rozstrzygnąć przy nowelizacji Zbioru zasad- ma tak wielu przeciwników, jak i 

szeroką rzeszę zwolenników, i dyskusja w gronie członków Naczelnej Rady 

Adwokackiej i szerzej w całym środowisku adwokackim winna obejmować też 

możliwość odejścia od modelu preferowania całkowitego zakazu usług 

adwokackich. 
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