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Adw. Maciej Łaszczuk Warszawa, 20 lutego 2020 r. 

Przewodniczący Komisji ds. Praktyki Adwokackiej 

 

Uwagi do projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu  

 

Na określenie projektu Zbioru opracowanego przez Komisję Etyki NRA używam nazwy 

„Projekt”, natomiast odnosząc się do obecnie obowiązującego Zbioru używam nazwy 

„Kodeks”. 

Moje uwagi dotyczą tej wersji Projektu, którą otrzymałem drogą elektroniczną z Biura NRA 

6 lutego 2020 r. Kolejność przedstawionych uwag nie jest powiązana z ich istotnością. 

 

I. Zastrzeżenia, założenia i uwagi ogólne 

1. Projekt zaproponowany przez Komisję Etyki spełnia zasadniczo, w moim przekonaniu, 

najważniejsze, formułowane i uzasadnione, oczekiwania zmian, zarówno 

merytorycznych jak i formalnych, w stosunku do obecnie obowiązującego Kodeksu. 

Nieliczne krytyczne uwagi zawarte w tym piśmie nie mają na celu ukazywanie słabości 

Projektu, lecz mają w zamierzeniu służyć poszukiwaniu i wypracowaniu rozwiązań 

optymalnych. W części moich uwag dzielę się raczej wątpliwościami nie proponując 

konkretnego rozwiązania, nie uważam bowiem, że istnieje tylko jedno rozwiązanie.  

2. Konstruowanie norm (lub ich rekonstruowanie), niezależnie od tego, czy nazwiemy je, 

lub część z nich, zasadami, wymaga uwzględnienia kontekstu, na który składa się także 

treść analogicznych regulacji międzynarodowych i zagranicznych, zwłaszcza, ale nie 

tylko, dotyczących adwokatów wykonujących zawód w Unii Europejskiej.     

3. Pewne wątpliwości może budzić używana w Projekcie terminologia.  

- Czy rzeczywiście wszystkie ujęte w projekcie normy można uznać za zasady, jak 

wskazuje tytuł? Moim zdaniem, szereg norm zawartych w Rozdziałach II – VI, nie 

zasługuje na miano zasady, a w konsekwencji tytuł nie odzwierciedla rzeczywistej 

zawartości Projektu.  

- Wątpliwości co do znaczenia nadawanego przez Projekt pojęciom „zasada” i 

„norma” i co do relacji między tymi pojęciami pogłębia redakcja § 12 ust. 1, z której 

wynika m.in., że zasady są ustalane w normach.   

- Wydaje się, że wskazane byłoby odstąpienie od określania jednostek redakcyjnych 

tekstu Projektu jako „przepisów” i używanie w to miejsce określenia 

„postanowienia”, np. „ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne”, „ROZDZIAŁ VII. 



 2 

Postanowienia końcowe”. Zawarte w Projekcie jednostki redakcyjne tekstu nie są 

przepisami prawnymi. Tymczasem zwykle używanemu w tekście prawnym pojęciu 

„przepis” nadaje się znaczenie przepisu prawnego. Przyjęta w Projekcie (przejęta 

z Kodeksu) konwencja terminologiczna może więc wprowadzać w błąd. Nie 

stanowi, moim zdaniem, wystarczającego ani przekonującego, argumentu za 

utrzymaniem przyjętej w Projekcie konwencji, chęć podniesienia w ten sposób 

rangi Zbioru. 

- Postanowienia Projektu odwołują się do dwóch rodzajów norm, których 

przestrzeganie jest obowiązkiem adwokata: (1) etycznych (§ 1) i (2) 

deontologicznych (§ 2). Nadto w uzasadnieniu Projektu (s. 20) znajdujemy 

informację o zawartych w nim normach (3) etyczno-deontologicznych (bez 

konkretnego odniesienia). Nie jest jasne, jaki jest zakres znaczeniowy 

poszczególnych pojęć użytych w Projekcie, jakie są kryteria odróżnienia 

poszczególnych rodzajów norm i jakie znaczenie ma ich odróżnienie w Projekcie.  

- Wyrażenie „składki korporacyjnej” w § 56 należy zastąpić słowami „składki 

samorządowej”, a pojęcie „honorarium” (m.in. § 33, 34, 42) – słowem 

„wynagrodzenie”. 

- w § 6 ust. 2 słowa „nie posiada” należy zastąpić słowami „nie ma”.    

4. W uzasadnieniu Projektu autorzy podkreślają, że tworzenie projektu polegało między 

innymi na usunięciu z Kodeksu norm mających charakter prakseologiczny. Ten zabieg 

autorzy określają jako „oczyszczenie” Kodeksu z norm, które powinny znaleźć się 

w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. To niefortunne, w tym kontekście, 

określenie, może budzić skojarzenie, że regulamin wykonywania zawodu jest zbiorem 

nie tyle może „nieczystości” pozostałych po procesie „oczyszczania”, co zbiorem norm 

nieistotnych. Wydaje mi się, że byłby to zły sygnał dla adresatów regulaminu 

wykonywania zawodu.  

 

II. Uwagi szczegółowe 

5. Tajemnica adwokacka (§ 7). Popieram propozycję przygotowaną przez Komisję Etyki (§ 7 

Projektu). 

6. Reklama/Informacja (§ 8). Popieram propozycję opracowaną przez Komisję Etyki z tym 

tylko, że proponuję usunięcie z tytułu słów „REKLAMA JAKO”, tak, aby tytuł brzmiał 

„INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ ADWOKATA”, a także – zmianę treści § 8 

ust. 2 pkt f przez nadanie mu następującej treści: „zawierają bezpośrednie porównania 

w zakresie jakości z innymi możliwymi do identyfikacji adwokatami lub 

przedstawicielami innych zawodów prawniczych, lub ich krytykę.” 
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7. Łączenie zajęć (§ 9). Zgadzam się z propozycją zmiany ust. 1. Proponuję jednak dalej 

idącą, choć niewielką, zmianę tego postanowienia. Powinno on brzmieć następująco: 

„Z zawodem adwokata nie wolno łączyć zajęć, których charakter lub sposób 

wykonywania uwłaczałby godności zawodu adwokata, ograniczał jego niezależność lub 

podważał zaufanie do Adwokatury”. Wydaje się, że to sposób wykonywania 

dodatkowego zajęcia, częściej niż charakter tego zajęcia i sam fakt wykonywania, może 

prowadzić do sprzeczności sytuacji wynikłej z łączenia zajęć z wartościami, od których 

zachowania dopuszczalność łączenia zajęć została uzależniona. Istnieje zatem potrzeba 

podkreślenia tego aspektu stanu faktycznego podlegającego ocenie. Tym bardziej, że 

o ile charakter zajęcia może być łatwy do oceny i stały, o tyle sposób jego wykonywania 

może podlegać zmianom. Proponowana redakcja postanowienia daje więc większą 

możliwość kontroli zachowania przesłanek przez samorząd. 

Należałoby również rozważyć dodanie dodatkowej przesłanki dopuszczalności łączenia 

przez dodanie w ust. 2 pkt c. o następującej treści: powstania konfliktu interesów albo 

naruszenia interesów klienta w inny sposób.   

8. Odpowiedzialność dyscyplinarna (§ 11 ust. 2). Jestem za całkowitym usunięciem ust. 2. 

Oczywiście alternatywna propozycja (niezawierająca odniesienia do znikomej 

szkodliwości) wydaje się lepsza od pierwotnej. 

9. Źródła norm etycznych obowiązujących adwokata (§ 12).  

W nawiązaniu do pkt. 3 proponuję zmianę treści § 1 przez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

Adwokat powinien kierować się swoim postępowaniu normami określonymi 

w uchwałach i w innych decyzjach organów samorządu zawodowego adwokatury oraz 

w orzecznictwie dyscyplinarnym, a także normami zwyczajowymi przyjętymi przez 

środowisko adwokackie.    

Należy zwrócić uwagę na to, że zagadnienia związania adwokata treścią uchwał 

samorządu, choć w innym kontekście, dotyczą postanowienia § 52 – 54 Projektu.  

Adwokatura przyjęła Kodeks Etyki Prawników Europejskich (Code of Conduct for Lawyers 

in the European Union) i jest on wiążący dla adwokatów w ich działalności 

transgranicznej. Należałoby rozważyć, czy w ust. 2 nie powinna znaleźć się wzmianka 

o tym. 

10. Konflikt interesów. Brakuje w Rozdziale I Projektu regulacji odnoszącej się do konfliktu 

interesów. Regulacja tego zagadnienia, moim zdaniem wymagająca uzupełnienia 

i drobnych zmian, znajduje się w Rozdziale II (Wykonywanie zawodu), w § 23, 24, 25 i 26 

Projektu. Wydaje się zatem, że Twórcy Projektu uznali, iż materia ta nie kwalifikuje się 

do potraktowania jako jedna z zasad, a tylko jako zespół norm „zwykłych”. 
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Nawiązując do wcześniejszej uwagi na temat kontekstu międzynarodowego należy 

podkreślić, że zasada unikania konfliktu interesów została uznana przez UIA za jedną 

z podstawowych zasad zawodów prawniczych (Core Principles of the Legal Profession, 

zob. https://www.uianet.org/en/charters-and-resolutions). Za podstawową zasadę 

wykonywania zawodu uznaje unikanie konfliktu interesów również IBA (IBA 

International Principles on Conduct for the Legal Profession, zob. 

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-

A3B9-C13F196D9E60). CCBE wskazuje obowiązek unikania konfliktu interesów jako 

jedną z podstawowych zasad wykonywania europejskich zawodów prawniczych 

w swojej Karcie Podstawowych Zasad Europejskich Zawodów Prawniczych (Charter of 

Core Principles of the European Legal Profession, zob. 

https://www.ccbe.eu/documents/publications/) Do zasady tej odwołuje się również 

Kodeks Etyki CCBE powołany wyżej w pkt. 9. Należy podkreślić, że konflikt interesów 

w rozumieniu tych zbiorów norm postępowania rozumiany jest szeroko, nie tylko jako 

konflikt pomiędzy klientami, ale również konflikt pomiędzy klientem a jego adwokatem.  

Na brak wysłowionej ogólnej zasady unikania/zakazu konfliktu interesów we 

wcześniejszej wersji Projektu i na potrzebę zamieszczenia w nim takiej zasady zwracałem 

uwagę podczas prezentacji prac nad Regulaminem Wykonywania Zawodu Adwokata na 

posiedzeniu plenarnym NRA 15 czerwca 2019 r. w Łodzi. Komisja Praktyki Adwokackiej 

przygotowała i zaprezentowała wówczas proponowaną regulację tego zagadnienia 

w Regulaminie. Nadal jednak uważam, że to w zbiorze etyki, w jego Rozdziale I, powinna 

zostać wysłowiona zasada dotycząca konfliktu interesów. Poniżej podaję treść regulacji 

zawartej w projekcie Regulaminu z propozycją jej wykorzystania do celów Projektu. 

 

Konflikt interesów 

1. Adwokat nie może w jakiejkolwiek formie świadczyć pomocy prawnej na rzecz klienta, 

jeżeli występuje konflikt interesów lub istotne ryzyko jego wystąpienia. Przed zawarciem 

z klientem umowy o świadczenie pomocy prawnej lub przyjęciem świadczenia pomocy 

prawnej z urzędu adwokat obowiązany jest upewnić się, że nie występuje konflikt 

interesów ani istotne ryzyko jego wystąpienia. 

2. W razie ujawnienia się konfliktu interesów po rozpoczęciu świadczenia pomocy prawnej 

adwokat powstrzyma się od dalszego jej świadczenia.  

3. Adwokat ma obowiązek poinformowania klienta przed rozpoczęciem wykonywania 

czynności zawodowych o skutkach ujawnienia się konfliktu interesów. 

4. Adwokatowi nie wolno podejmować się prowadzenia sprawy przeciwko bliskiej mu 

osobie, ani przeciwko osobie, z którą ma poważny zatarg osobisty.  

5. Adwokatowi nie wolno podjąć się świadczenia pomocy prawnej również jeżeli: 

https://www.uianet.org/en/charters-and-resolutions
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-A3B9-C13F196D9E60
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=BC99FD2C-D253-4BFE-A3B9-C13F196D9E60
https://www.ccbe.eu/documents/publications/
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- udzielił wcześniej pomocy prawnej stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w 

sprawie z nią związanej; 

- osoba, przeciwko której ma prowadzić sprawę, jest lub była jego klientem, choćby 

w innej sprawie; 

- osoba dla niego najbliższa prowadzi sprawę lub udzieliła już pomocy prawnej 

stronie przeciwnej w tej samej sprawie lub w sprawie z nią związanej; 

- brał udział w sprawie pełniąc funkcję publiczną  

6. Adwokat nie może świadczyć pomocy prawnej na rzecz klientów, których interesy są 

sprzeczne, choćby klienci się na to godzili. 

7. Oceniając istnienie konfliktu interesów adwokat powinien uwzględnić zakres pomocy 

prawnej świadczonej przez współpracujących z nim prawników. 

 

11. Odmowa wniesienia środka zaskarżenia (§ 31). Czy nie należałoby słów „środka 

odwoławczego” zastąpić słowami „środka zaskarżenia”? Ze środków wymienionych 

w tym postanowieniu, nieobjętych zakresem środka zaskarżenia, pozostawałaby tylko 

skarga konstytucyjna. 

12. Informowanie klienta o wysokości wynagrodzenia (§ 34 ust. 2). Podstawą 

wynagrodzenia adwokata jest umowa z klientem, a nie jednostronne oświadczenie 

adwokata. Ust. 2 proponuję zastąpić następującą treścią:   

Przed przystąpieniem do wykonywania usługi adwokat ma obowiązek uzgodnić 

z klientem wysokość wynagrodzenia lub sposób jego wyliczenia (np. na podstawie czasu 

pracy) oraz sposób i termin zapłaty. 

13. Wynagrodzenie za sukces (§ 34 ust.3). Zagadnienie dopuszczalności zawarcia umowy 

z klientem przewidującej wyłącznie wynagrodzenie za sukces jest przedmiotem 

kontrowersji, nie tylko w Polsce. Zagadnienie zakazu pactum de quta litis jest 

przedmiotem dyskusji na wielu konferencjach międzynarodowych i prac organizacji 

prawniczych. Zagadnieniem tym zajmowało się też CCBE, a zwłaszcza jego Komisja ds. 

Modelowych Zasad Etyki. Zdania są podzielone. Z ostatnich badań CCBE wynika również 

(według mojej wiedzy), że w około połowy krajów członkowskich CCBE pactum de quota 

litis jest zakazane, a w drugiej połowie – dozwolone w pewnym zakresie lub w pełni.  

Należy również przypomnieć, że w pkt. 7 Uchwały Nr 20 z 26 listopada 2016 r. KZA 

stwierdził, iż Krajowy Zjazd Adwokatury dostrzega potrzebę uelastycznienia zasad 

wynagradzania adwokatów w zależności od wyniku sprawy oraz wypracowania zasad 

dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych na pokrycie kosztów postępowania.      
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Wykonanie Uchwały zjazdowej w tym zakresie NRA powierzyła Komisji Etyki we 

współpracy z Komisją ds. Praktyki Adwokackiej. W toku prac Komisji ds. Praktyki 

Adwokackiej prezentowane były różne koncepcje. Przeważał jednak pogląd, że zakaz 

wynikający z § 50 ust. 3 Kodeksu jest za daleko idący. Raport zespołu, który zajmował się 

tym zagadnieniem, zawierał ostatecznie wniosek o wykreślenie zakazu wysłowionego 

w § 50 ust. 3 Kodeksu i zamieszczenie w Regulaminie pełnej regulacji dotyczącej 

wynagrodzenia adwokata, zawierającej m.in. następujące postanowienia: 

 

Adwokat może zawrzeć z klientem umowę przewidującą obowiązek zapłaty 

wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej uzależniony wyłącznie od ostatecznego 

wyniku sprawy, jak również umowy przewidującej dodatkowe wynagrodzenie za 

pozytywny wynik sprawy w każdej sprawie, z wyłączeniem spraw: 

1) karnych, w których adwokat występuje jako obrońca oskarżonego, 

2) małżeńskich, 

3) ze stosunków między rodzicami a dziećmi, 

4) o alimenty. 

 

Popierając w pełni tę przedstawioną tutaj konkluzję zespołu Komisji, proponuję 

wykreślenie postanowienia § 34 ust. 3 i pozostawienie uregulowania tego zagadnienia 

Regulaminowi. Gdyby takie rozwiązanie nie zyskało aprobaty, proponuję zmianę treści 

tego postanowienia zgodnie z propozycją podaną powyżej.  

14. Zgoda innego adwokata na świadczenie pomocy prawnej (§ 45). Wymóg zgody 

adwokata na świadczenie pomocy przez nowego (kolejnego) adwokata wybranego przez 

klienta pozbawia klienta prawa decyzji kto będzie zajmował się jego sprawą. Natomiast 

dowiedziawszy się o świadczeniu pomocy przez innego adwokata, nowy, przystępujący 

do świadczenia usługi, adwokat powinien niezwłocznie powiadomić o tym pierwszego 

z nich i podjąć czynności w celu wspólnego działania w interesie klienta.  

Ergo, jeżeli przyjąć, że takie postanowienie jest w ogóle w Projekcie potrzebne, jestem 

za nowym sformułowaniem. 

15. Wytyczne antykorupcyjne IBA. Krajowy Zjazd Adwokatury w uchwale nr 24 z 26 listopada 

2016 r. przyjął Wytyczne antykorupcyjne International Bar Association dla Adwokatur – 

członków IBA (Anti-Corruption Guidance for Bar Associations, zob. 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.as

px) z 25 maja 2013 r. i zobowiązał NRA do wdrożenia Wytycznych. Zagadnienie to zostało 

opracowane przez Komisję ds. Praktyki Adwokackiej i przedstawione przeze mnie 

podczas posiedzenia NRA 30 czerwca - 1 lipca 2017 r. Wytyczne stanowią wsparcie dla 

https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx
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tworzenia, rozwijania i promowania antykorupcyjnych inicjatyw w zawodach 

prawniczych. Wdrożenie Wytycznych wymaga objęcia samoregulacją samorządu 

obszaru zwalczania zachowań korupcyjnych oraz promowania najwyższych standardów 

etycznych i pożądanych zachowań w tym zakresie. Wobec przyjęcia przez KZA 

Wytycznych i zobowiązania NRA do ich wdrożenia wydaje się, że wśród niezbędnych 

czynności, które powinna podjąć NRA, jest odniesienie się w zbiorze zasad etyki 

adwokackiej do wartości, które doprowadziły do powstania Wytycznych przez ich pełną 

akceptację. Odpowiednie postanowienie może mieć np. formę następującego 

stwierdzenia: 

Praktyki korupcyjne zagrażają podstawowym wartościom, na których oparty jest zawód 

adwokata. Udział adwokata w praktykach korupcyjnych jest niedopuszczalny. 

Adwokatura w pełni akceptuje wartości na których oparte są Wytyczne IBA …..  

  

 

W razie potrzeby podania szerszego uzasadnienia proponowanych przeze mnie zmian, 

przedstawię je podczas posiedzenia plenarnego NRA. 

 

 

Pozdrawiam 

 

 

Maciej Łaszczuk  


