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I. NASZ ZAWÓD.

Samorząd adwokacki, jako istotny uczestnik społeczeństwa obywatelskiego, a  zarazem wyraz demokratyzacji 
życia publicznego, powinien odpowiadać na  realne potrzeby obywateli i  środowiska, opierać się na  współdzia-
łaniu oraz obserwacji trendów i  przemian w  nowoczesnym, zinformatyzowanym i  zmieniającym się otoczeniu 
prawno-gospodarczym.
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A. Samorząd dla adwokata, wspierający, reprezentatywny.
Niewątpliwie kluczowa jest integracja naszego środowiska zawodowego wokół pozytywnych spraw związanych z róż-
nymi aspektami wykonywania zawodu. Adwokatura powinna być inkluzyjna, stale włączać adwokatów w aktywność 
samorządową. Aby dokonać istotnych zmian w funkcjonowaniu samorządu, niezbędna jest z jednej strony jego aktywi-
zacja, a z drugiej strony uchwycenie i umiejętne wykorzystanie zmian, które już się dokonały w Adwokaturze i rzeczywi-
stości społeczno-gospodarczej, a nadto zaproponowanie nowych rozwiązań. Aktywna działalność samorządu powin-
na być ukierunkowana na rozwiązywanie problemów ogólnoprawnych, ważnych dla adwokata oraz dotyczących sfery 
wykonywania zawodu adwokata. Sensowna, wspierająca aktywność nie tylko zbuduje siłę, ale i wewnętrznie zintegruje 
środowisko. Należy wyzwolić tę dostrzegalną energię, potencjał i siłę tkwiącą w środowisku adwokackim.

Samorząd musi opierać się na aktywnej działalności adwokatów oraz odpowiadać na realne potrzeby środowiska. Nie 
ma wątpliwości co do tego, że gdy współdziałanie tak na poziomie izbowym, jak i krajowym jest silne, to samorząd, jako 
lepiej skoordynowany, działa w konsekwencji bardziej efektywnie. Postulowana informatyzacja zarządzania Adwokatu-
rą, zakładająca usprawnienie koordynacji na poziomie centralnym oraz między władzami Adwokatury a organami izb, 
oraz nowy podział kompetencji wewnątrz Adwokatury, pozwoli na efektywniejsze działanie całego samorządu. To tak-
że usprawni politykę informacyjną. Czas pandemii zobrazował nam wszystkim zmiany w świecie i życiu gospodarczym 
w kierunku komunikacji elektronicznej, w związku z czym konieczne jest wprowadzenie Adwokatury w erę cyfrową, 
w tym wyposażenie wszystkich adwokatów, w ramach dotychczasowej składki samorządowej, w najlepsze narzędzia 
informatyczne niezbędne do wykonywania zawodu w elektronicznym wymiarze sprawiedliwości.

Jednym z  kluczowych zadań Adwokatury jest ochrona i  wspieranie wizerunku oraz zaufania publicznego do adwo-
katów. Adwokaci powinni mieć poczucie, że samorząd daje im bezpieczeństwo, że zapewnia i uadekwatnia mechani-
zmy wspierające, np. w zakresie tajemnicy adwokackiej czy innych powinności względem klienta, w nowym otoczeniu 
gospodarczym. Adwokat musi mieć pewność, że samorząd za nim stoi, ale też szybko i sprawnie egzekwuje dostoso-
wane do nowoczesności zasady. Reakcje samorządu na próby naruszenia praw adwokatów powinny być zdecydowane 
i stanowcze.

W płaszczyznach takich jak wykonywanie zawodu, sytuacja rynkowa, regulacje prawne, bariery urzędowe, nieuczciwa 
konkurencja, rola samorządu, jako podmiotu zapewniającego wsparcie, uwidoczniła się w sposób szczególny w okresie 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej, gospodarczej i społecznej, związanej z zagrożeniem epidemicznym. Nie-
zbędne wydaje się wprowadzenie mechanizmów usprawniających zarządzanie strukturami samorządu, (jak chociaż-
by wdrożenie elektronicznej ewidencji prac legislacyjnych) realizacja nowych pomysłów, efektywniejsze wykonywa-
nie zadań, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19. Samorząd solidarny i wspierający powinien zauważać i uwzględniać 
różnice pomiędzy izbami, które wymagają stworzenia mechanizmów solidarnościowych w obszarach objętych samo-
rządową aktywnością (np. aplikacja adwokacka, szkolenie zawodowe). Mechanizmy te powinny uwzględniać różnice 
pomiędzy izbami i przewidywać rozwiązania wariantowe, zależne m.in. od wielkości izby.

Samorząd powinien kreować rzeczywistość, a nie pozostawać jedynie jej biernym, reaktywnym obserwatorem, zaś głos 
Adwokatury musi być wyraźny i rzeczywiście uwzględniany w sferze tworzenia prawa. Samorząd w płaszczyźnie legisla-
cyjnej musi komunikować się z ustawodawcą, tak w sferze wykonywania adwokackiej profesji, pozycji prawnej obywa-
tela, jak i zagadnień ustrojowych. Stanowisko Adwokatury w płaszczyźnie legislacyjnej powinno być wyrażane w rela-
cjach z ciałami prawodawczymi, komunikowane społeczności adwokackiej, jak i społecznie zrozumiałe. Nadto istotne 
jest, by poglądy znajdowały silne uzasadnienie w propozycjach konstruktywnych i optymalnych rozwiązań legislacyj-
nych. Aktywność Adwokatury na  tym polu nie może ograniczać się jedynie do zgłaszania nieprawidłowości. Wobec 
dynamicznie zmieniającej się sytuacji prawnej i błyskawicznych zmian prawa niezbędne jest profesjonalizowanie prac 
legislacyjnych.
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B. Dobre prawo – przyjazne otoczenie zawodowe.

Zwiększeniu winna ulec aktywność Adwokatury w  szeroko pojmowanej sferze prawnej. W  środowisku adwokackim 
dostrzegalne są rozmaite problemy dotyczące sfery wykonywania zawodu adwokata, tajemnicy adwokackiej, niezależ-
ności, funkcjonowania w strukturach wymiaru sprawiedliwości oraz rozmaitych zagadnień z tym związanych, pozycji 
prawnej obywatela, a także zagadnień ustrojowych wpływających na sferę prawną dotyczącą adwokata, w tym sferę 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oprócz dyskusji konieczne jest jednak podjęcie przez Adwokaturę aktywnych, roz-
ważnych, strategicznie zaplanowanych i skoordynowanych działań, które pozwolą skutecznie zmierzyć się z problema-
mi istotnymi dla środowiska adwokackiego. Potrzebne jest zdecydowane działanie Adwokatury w sferze tworzenia pra-
wa poprzez pokazanie właściwych sposobów na rozwiązanie dostrzeganych w środowisku zawodowym problemów.
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1. Zmiany w Prawie o adwokaturze i w innych aktach prawnych – ramy aktywności 
zawodowej:

a) Ubezpieczenie społeczne i  zabezpieczenie socjalne ze szczególnym uwzględnieniem problemów kobiet związanych 
z łączeniem macierzyństwa i wykonywania zawodu czy pełnienia funkcji samorządowych.

Istotnym problemem jest tematyka ubezpieczeń społecznych i zabezpieczenia socjalnego ze szczególnym uwzględnie-
niem trudności związanych z łączeniem rodzicielstwa i wykonywania zawodu, a także wypracowanie mechanizmów uła-
twiających adwokatom wychowującym dzieci wykonywanie obowiązków zawodowych.

Utrzymanie wynikających ze specyfi ki naszego zawodu, wysokich standardów dbałości o interesy klienta, to niewątpli-
wie konieczność. Wymóg ten nie może jednak stać na przeszkodzie możliwości realizowania się w roli rodzica. Dogłębna 
analiza tego zagadnienia zmusza do uznania, że potrzebne są instrumenty pozwalające każdemu adwokatowi na reali-
zację prawa do ochrony życia prywatnego w tej sferze. Należy podjąć działania mające na celu wdrożenie w tym zakresie 
realnych, efektywnych mechanizmów wsparcia, które sprawią, iż nie będziemy stawali przed wyborem pomiędzy aktyw-
nością zawodową a partycypowaniem w życiu rodzinnym.

W chwili obecnej wykonywanie zawodu adwokata wymusza jednoczesne stanie się przedsiębiorcą wraz ze wszystkimi 
obowiązkami publicznoprawnymi z tego wynikającymi oraz brakiem tak szerokich udogodnień w sprawowaniu opie-
ki nad dzieckiem oraz gwarancji świadczeń socjalnych, jakie oferowane są w  przypadku umów o  pracę. Trzeba mieć 
w związku z tym świadomość, iż wykonywanie obowiązków związanych z wychowywaniem potomstwa w wielu przy-
padkach jest przyczyną przynajmniej czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej, co szczególnie 
intensywnie dotyka kobiety w okresie ciąży oraz bezpośrednio po niej.

Warto w tym zakresie wspierać działalność Zespołu ds. Kobiet przy NRA oraz realizowanych przez niego projektów, przy 
czym należy wyznaczyć konkretne cele i zadania, jakie w płaszczyźnie tej powinny stać się przedmiotem działań samo-
rządu, a następnie skupić się na opracowaniu rozwiązań prowadzących do ich realizacji. Jednym z nich powinna być 
reaktywacja art. 24 Prawa o adwokaturze, gwarantującego adwokatom i członkom ich rodzin prawa socjalno-emerytal-
ne na równi z osobami zatrudnionymi na umowę o pracę. Konieczne jest jedynie wdrożenie przepisów wykonawczych 
do systemu ubezpieczeń społecznych.
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Jednym z rozwiązań, które rysuje się na tle wskazanej problematyki, jest dyskutowane już na forum Adwokatury zagad-
nienie otwarcia możliwości zatrudnienia adwokatów w oparciu o umowy o pracę. Jego wdrożenie musiałoby zostać 
poprzedzone analizą skutków dla naszego środowiska. Także skutków fi nansowych – mogłoby ono doprowadzić do 
rynkowego obniżenia kwoty netto wynagrodzenia za świadczone usługi prawne z uwagi na związany ze zmianą formy 
prawnej wzrost obciążeń publicznoprawnych. Co więcej, samo otworzenie ustawowej możliwości zawierania umów 
o pracę nie świadczy automatycznie o faktycznym nawiązywaniu współpracy w tej formie w praktyce obrotu, albowiem 
zależy to również od woli pracodawcy. Zagadnienie to nie ma charakteru jednopłaszczyznowego. Okazuje się bowiem, 
że system ubezpieczenia społecznego jest źle skonstruowany w płaszczyźnie niezasadnie różnicującej zakres świad-
czeń z tytułu ubezpieczenia w zależności od rodzaju stosunku prawnego będącego podstawą działalności generującej 
przychód. Rozwiązaniem o charakterze pośrednim może być tzw. adwokacki stosunek pracy. Jeśli jednak w naszym śro-
dowisku przeważy koncepcja wprowadzenia stosunku pracy, konieczne będzie przygotowanie adwokatury na nowe 
regulacje, w szczególności w zakresie ochrony niezależności wykonywania zawodu. To jednak, po kompetencyjnym 
zrównaniu, otworzyć może na nowo debatę o potrzebie połączenia zawodów, co wymaga pewnej powściągliwości.

Niezależnie od powyższego, warto udostępniać i upowszechniać informacje o uprawnieniach przysługujących adwo-
katowi w zakresie możliwości pobierania zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

Należy mieć na  uwadze to, że  sytuacje życiowe poszczególnych osób mogą być różne. Proponowane rozwiązania 
powinny ową różnorodność uwzględniać, zapewniając wsparcie i ochronę tym rodzicom, w szczególności kobietom, 
których sytuacja osobista, stan zdrowia czy konieczność zapewnienia opieki dziecku tego wymagają, a jednocześnie 
umożliwiając szybki powrót do pełnej aktywności zawodowej tym z nich, którzy będą na to zdecydowani.

b) Poszerzenie możliwości prawnych świadczenia usług przez adwokatów przy użyciu form prawnych umożliwiających 
ograniczenie odpowiedzialności jak np. w spółkach kapitałowych, stopniowe poszerzanie sfery aktywności adwokackiej 
w celu zwiększenia konkurencyjności i pozycji na rynku.

Zgodnie z treścią przepisu art. 4a Prawa o adwokaturze adwokaci nie mają możliwości wykonywania zawodu w formie 
spółki kapitałowej. Tytuł adwokata jako przedstawiciela zawodu zaufania publicznego pociąga za sobą szereg ograni-
czeń, jednak przywilejów rekompensujących owe ograniczenia jest coraz mniej. Z przeprowadzanych w środowisku 
adwokackim badań ankietowych wynika, że oczekuje ono poszerzenia możliwości prawnych świadczenia usług przez 
adwokatów. Spółki kapitałowe mogą stanowić jeden ze sposobów ułatwienia adwokatom funkcjonowania w zawodzie. 
Potencjalnie może to prowadzić do pożądanego, stopniowego poszerzania sfery aktywności adwokackiej, zwiększania 
konkurencyjności i pozycji rynkowej. Jednocześnie należy przeciwstawić się tendencjom do hibernacji zawodu, negu-
jącym potrzebę czynienia jakichkolwiek zmian, jako z założenia sprzecznych z istotą tej profesji.

Nie wydaje się trafne stwierdzenie, że osobisty charakter usługi adwokackiej wyklucza możliwość wykonywania zawo-
du adwokata w formie spółki kapitałowej. Rozwiązanie, w którym klient zawiera umowę o świadczenie usług prawnych 
ze spółką, od lat z sukcesem wszak stosowane jest już w praktyce w przypadku spółek osobowych (umowa zawierana 
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jest ze spółką, sprawę – po udzieleniu imiennego pełnomocnictwa – prowadzi adwokat związany ze spółką innym sto-
sunkiem prawnym: wspólnik na podstawie umowy spółki, często uzupełnionej umową zobowiązaniową, lub współpra-
cownik działający na podstawie innej umowy ze spółką). Od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych i przyznania 
zdolności prawnej spółkom osobowym jedyna istotna różnica między spółką osobową a kapitałową dotyczy odpowie-
dzialności. Różnicę tę rozmywa jednak konstrukcja ograniczająca odpowiedzialność w spółce partnerskiej, komandy-
towo-akcyjnej i  komandytowej. Wielu adwokatów korzysta w  praktyce z  ograniczenia odpowiedzialności komandy-
tariusza. Już dziś zatem nie obowiązuje zasada nieograniczonej osobistej odpowiedzialności prawnika. Rozwiązania 
wynikające z konstrukcji spółki kapitałowej opierają się na akceptowanych i stosowanych już schematach. Nie wydaje 
się więc, by ograniczenie odpowiedzialności kłóciło się z istotą zawodu adwokata.

Należy mieć na  uwadze, że  możliwość wykonywania zawodu w  spółce kapitałowej nie jest immanentnie związa-
na z akceptacją pozostawania adwokata w stosunku pracy. Notabene relacja pomiędzy prawnikiem a spółką, oparta 
na innym niż umowa o pracę stosunku prawnym, może być również wykorzystana wobec adwokata będącego człon-
kiem zarządu spółki kapitałowej (już dziś ta relacja funkcjonuje – choć w ograniczonym zasadami etyki zakresie).

Właściwa interpretacja konstytucyjnej wolności gospodarczej wymaga pozostawienia samemu adwokatowi wyboru 
formy prowadzenia działalności. Wykonywanie zawodów prawniczych w spółkach kapitałowych jest od lat dopuszczal-
ne w wielu krajach – np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Holandii, od niedawna w Szwajcarii (Anwalts-AG), a w Nie-
mieckiej Republice Federalnej od 1994 r. Warto wskazać, że droga do korzystania z instytucji spółki kapitałowej przez 
niemieckich adwokatów otwarta została na kanwie orzecznictwa właśnie na podstawie konstytucyjnej wolności wyko-
nywania zawodu (art. 12 Konstytucji Federalnej). Skorzystanie z wzorców niemieckich czy francuskich w kierunku umoż-
liwienia polskim adwokatom wykonywania działalności w formie spółek kapitałowych wydaje się możliwe.

2. Prawne ramy w sferze praktycznego wykonywania zawodu.
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a) Postulaty zmian w  zakresie uregulowania postępowań sądowych: redukcja nadmiernego formalizmu; ograniczenie 
przewlekłości postępowania; zwiększenie roli adwokata w  procesie, w  szczególności w  płaszczyźnie postępowania 
dowodowego.

Zadaniem szczególnie istotnym z  punktu widzenia wszystkich członków środowiska adwokackiego jest czynienie 
przez samorząd zawodowy starań mających na celu stworzenie adwokatom otoczenia normatywnego, umożliwiające-
go praktykowanie w sposób sprawny, skuteczny, a przede wszystkim dający realne możliwości ochrony interesów ich 
klientów i stosowne do tego instrumenty procesowe.
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Przyczynić się do tego może realizacja postulatu odejścia od procesu „formułkowego”, poprzez redukcję nadmiernego 
formalizmu, co wymaga zmiany praktyki stosowania prawa w sprawach cywilnych przez podejmowanie inicjatyw legi-
slacyjnych mających na celu:

1. zniesienie lub co najmniej istotne ograniczenie barier sądowych związanych z  nadmiernie 
wysokimi opłatami sądowymi;

2. stworzenie spójnego systemu reguł postępowania, w  tym uproszczenia i  ujednolicenia 
procedur, ograniczenia postępowań incydentalnych i odrębnych, zwiększenia znaczenia trybu 
procesowego;

3. odejście od przestarzałych koncepcji utożsamiających sprawność orzekania wyłącznie 
z ograniczeniami w sferze gromadzenia dowodów;

4. rozwój elektronicznego dostępu do sądów i elektronicznych doręczeń; digitalizacja akt;

5. odformalizowanie postępowania;

6. rozwój procedur polubownych;

7. wzrost znaczenia posiedzeń przygotowawczych, w trakcie których planowany byłby w sposób 
efektywny przebieg postępowania;

8. zapewnienie ciągłości rozprawy;

9. naprawę mechanizmów korzystania z biegłych;

10. redukcję przyczyn kasacji orzeczeń;

11. efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi;

12. ograniczenie mechanizmów władczych i urzędowych w sądach w kierunku bardziej przyjaznym 
dla obywateli.

Wprawdzie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 2019 r., mająca według ustawodawcy m.in. za cel ograni-
czenie przewlekłości postępowań, wprowadziła szereg zmian, które dopiero z upływem czasu przyjdzie nam oceniać 
jako pozytywne lub negatywne, jednak już teraz można wskazać na kilka rozwiązań legislacyjnych przysparzających 
zarówno stronom, jak i adwokatom, licznych, nieuzasadnionych trudności. Wydaje się, iż niektóre, wskazane poniżej, 
problematyczne kwestie lipcowej nowelizacji wymagają ze strony samorządu adwokackiego przedstawienia propozy-
cji podjęcia odpowiednich zmian legislacyjnych:

Postulaty zmian w zakresie zasad organizacji postępowania:

• rozwiązania dotyczące posiedzenia przygotowawczego, choć co do zasady konieczne, to jed-
nak w niewielkim tylko zakresie przyspieszają bądź przyspieszą postępowanie w praktyce – są 
one przydatne w sprawach zawiłych, w tych oczywistych prowadzą zaś do wydłużenia czasu 
potrzebnego na ich rozstrzygnięcie;

• należałoby dokonać zmiany przepisu art. 2055 § 3 k.p.c. w zakresie obowiązku stawiennictwa 
stron i pełnomocników na posiedzeniu przygotowawczym – proponowany postulat to zwol-
nienie stron z tego obowiązku i ograniczenie do obowiązku stawiennictwa pełnomocników;

• zmiana art. 20511 § 2 k.p.c. w zakresie zbyt formalistycznego ujęcia planu rozprawy, który powo-
duje, że trzeba każdorazowo wyznaczać nowy termin posiedzenia, w przypadku sprzeciwienia 
się przez stronę wprowadzeniu nawet drobnych zmian do planu rozprawy.
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Postulaty zmian w zakresie opłat sądowych:

• należałoby zmniejszyć wysokość maksymalnej opłaty stosunkowej w sprawach o prawa mająt-
kowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 zł – 
nadmiernie wysokie opłaty sądowe w Polsce były kilkakrotnie uznane przez trybunał w Stras-
burgu za ograniczenie prawa do sądu w rozumieniu art. 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka; nowelizacja z 2019 r. zmieniła je w prawdziwe bariery likwidujące realne pra-
wo do sądu;

• należałoby również zmniejszyć wysokość opłaty za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej 
– po nowelizacji opłaty uległy znacznemu wzrostowi, ponieważ np. przy opłacie maksymalnej 
200 000 zł opłata za przedmiotowy wniosek wyniesie 40 000 zł, zamiast dotychczasowych 40 
zł w sprawach do 10 000 zł i 300 zł w sprawach powyżej 10 000 zł; konsekwencją tak wysokich 
kosztów może być stopniowa rezygnacja z podejmowania prób ugodowych w postępowaniu 
pojednawczym, także ze względu generalną zasadę braku możliwości zaliczenia poniesionej 
opłaty od zawezwania do próby ugodowej na poczet opłaty od następnie wniesionego pozwu 
oraz prawdopodobny brak woli ze strony klientów do ponoszenia dodatkowej, wysokiej opła-
ty od próby ugodowej, i w konsekwencji przechodzenie w pierwszej kolejności do postępo-
wania sądowego;

• alternatywnym postulatem wartym rozważenia w zakresie opłaty od wniosku o zawezwanie 
do próby ugodowej jest umożliwienie stronie wzywającej (w  sytuacji niedojścia do zawar-
cia ugody i przy założeniu o stawiennictwie stron wzywanych na wyznaczone posiedzenie) 
zaliczenia kosztów postępowania pojednawczego na poczet opłaty od pisma wszczynające-
go postępowanie; zaliczenie stosownej opłaty można by uzależnić od wniesienia przedmio-
towego pisma wszczynającego w  odpowiednim terminie, np. w  terminie miesiąca od dnia 
zakończenia postępowania pojednawczego, w trakcie którego nie udało się zawrzeć ugody; 
powyższe rozwiązanie ograniczyłoby nadmierny fi skalizm i zniwelowałoby tendencję do rezy-
gnowania z koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporu na rzecz postępowania sądowego;

• problematyczna jest także konieczność opłacenia wniosku o  uzasadnienie postanowienia 
dotyczącego odmowy zwolnienia strony od kosztów sądowych – instytucja ta powinna być 
w założeniu zwolniona od uiszczania jakiejkolwiek opłaty; należałoby dodać przedmiotowy 
wyjątek do art. 25b ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Postulowane zmiany w zakresie kompetencji sędziego prowadzącego postępowanie:

• nowelizacja KPC z  2019 r. wprowadziła istotne zmiany w  materii poszerzenia kompetencji 
sędziego prowadzącego postępowanie, zwiększając zakres dyskrecjonalnej władzy sędziego, 
pozwalającej na decydowanie o przebiegu postępowania aż po wynikające z art. 1911 k.p.c. 
prawo do rozstrzygnięcia sprawy bez przeprowadzenia postępowania; przewidziano także 
instytucję tzw. nadużycia prawa procesowego (art. 2262 k.p.c.), opartą na uznaniowym, arbi-
tralnym pozbawieniu obywatela uprawnień procesowych przez sędziego – są to instrumenty 
władcze oparte na fi lozofi i sądu jako organu władzy publicznej, nie zaś proobywatelsko nasta-
wionego empatycznego rozjemcy, sprzeczne z ideą zbliżenia sądów do obywatela;

• znacznie lepszym rozwiązaniem byłaby właściwa regulacja instytucji kodeksowych rodzących 
ryzyko ich nadużycia niż próba naprawienia konsekwencji wadliwych instytucji procesowych 
przy pomocy dyskrecjonalnego instrumentu w postaci nadużycia prawa procesowego; uzna-
niowość i arbitralność mogą ograniczać prawo do sądu i gwarancje procesowe;

• nadużycie prawa procesowego ma być podstawą nakładania wątpliwych cywilistycznie sank-
cji fi nansowych na  strony za  przedłużanie postępowania; cel ten można realizować równie 
dobrze przez np. pominięcie dowodu lub zakreślenie końcowego terminu przeprowadzenia 
dowodu – sąd może zapewnić sprawny przebieg postępowania bez fi nansowych kar; postu-
lat tworzenia procedury przyjaznej obywatelom nakazuje traktować rygory fi nansowe jako 
ultima ratio, dopuszczalne tylko, gdy osiągnięcie celów postępowania nie jest możliwe przy 
pomocy innych środków.
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Postulaty zmian dotyczących podziału zażaleń na dwie grupy; problem uzasadnienia postanowień:

• szereg zmian w  zakresie regulacji zażaleń doprowadził do licznych trudności w  stosowaniu 
tego środka odwoławczego dla pełnomocników; podział zażaleń na  postanowienia sądu 
I  instancji na dwie grupy, tj. kierowane do sądu II instancji oraz zażalenia poziome, do inne-
go składu sądu I instancji, nie został przeprowadzony przez ustawodawcę w sposób komplek-
sowy i wyczerpujący, czego skutkiem jest występowanie zażaleń bez wyraźnie określonego 
trybu odwoławczego – tzw. zażaleń „osieroconych”, np. zażalenie na postanowienie w przed-
miocie wniosku o nakazanie wyjawienia środka dowodowego (zob. art. 24 ustawy z dnia 21 
kwietnia 2017 r. o  roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa 
konkurencji), zażalenia na postanowienia dotyczące obowiązku zapłaty sumy pieniężnej lub 
zwrotu wydatków w  sprawach dotyczących wykonywania kontaktów z  dzieckiem (zob. art. 
59815 – art. 58917 k.p.c.) czy zażalenie na postanowienie zabezpieczające wydane przez sąd II 
instancji (zob. art. 734 w zw. z art. 741 § 1 i 2 k.p.c.);

• problematyczny jest także tryb uzasadniania postanowień, ponieważ na skutek licznych zmian 
w przepisach regulujących ich sporządzanie ustawodawca doprowadził do możliwości wystę-
powania nieporozumień i wątpliwości, np. zgodnie z art. 394 § 2 k.p.c. złożenie wniosku o uza-
sadnienie stanowi warunek co do zasady wniesienia zażalenia, ale w art. 357 § 6 zd. 1 k.p.c. 
wprowadzono wyjątek polegający na tym, że – „wydając postanowienie podlegające zaskar-
żeniu sąd może, według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczności sprawy, 
postanowić o odstąpieniu od jego uzasadnienia, jeżeli w całości uwzględnia zawarty w piśmie 
procesowym wniosek strony i  podziela argumenty strony przytoczone na  jego poparcie” – 
należałoby ujednolicić tryb sporządzania uzasadnienia, aby unikać rozbieżności interpretacyj-
nych generowanych na skutek wprowadzania przez ustawodawcę wyjątków od zasady uza-
sadniania postanowień.

Postulaty zmian dotyczących postępowania dowodowego:

• wprowadzenie możliwości składania zeznań na piśmie przez świadka (art. 2711 k.p.c.) należy 
co do zasady uznać za rozwiązanie sprzyjające przyspieszeniu postępowania, nie jest to jed-
nak rozwiązanie pozbawione mankamentów, ponieważ może powodować wątpliwości co do 
ewentualnego naruszenia zasady bezpośredniości; nie jest aktualnie także jasne, w jaki sposób 
i na jakiej podstawie następuje wybór przez sąd pytań kierowanych do świadka, w jakim trybie 
następuje ewentualne oddalenie pytań formułowanych przez strony;

• w  celu umożliwienia adwokatom weryfi kacji wiarygodności zeznań złożonych przez świad-
ka na piśmie należałoby uszczegółowić przepisy poprzez przyznanie stronie możliwości żąda-
nia przesłuchania świadka na rozprawie, w sytuacji gdy podważa się ich wiarygodność bądź 
ich pochodzenie od konkretnej osoby; należałoby także zapewnić pełnomocnikom możliwość 
odniesienia się do pytań stawianych przez drugą stronę oraz listy pytań ostatecznie sporzą-
dzonej przez sąd.

Postulaty zmiany dotyczących postępowania gospodarczego:

• aktualna formuła postępowania gospodarczego wykształciła praktykę ukrywania przez stro-
ny swoich pełnomocników z uwagi na bardziej korzystne rozwiązania dla stron działających 
samodzielnie, tj. jeśli strona jest zastępowana przez profesjonalnego pełnomocnika, to musi 
powołać twierdzenia i dowody w pozwie albo odpowiedzi na pozew i nie przewidziano moż-
liwości późniejszego złożenia wniosków dowodowych; natomiast jeżeli zawodowy pełno-
mocnik nie występuje w procesie za stronę, to wraz z pouczeniami przewodniczący zakreśla 
stronie kolejny, co najmniej siedmiodniowy termin na powołanie twierdzeń i dowodów (zob. 
art. 4585 § 2 k.p.c.); powyższe rozwiązanie legislacyjnie stawia w korzystniejszej pozycji stro-
nę występującą bez profesjonalnego pełnomocnika, dlatego w celu wyrównania pozycji stron 
procesowych zasadne jest przyznanie także stronie reprezentowanej przez adwokata kolejne-
go terminu na powołanie twierdzeń i dowodów.
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b) Postulat dopuszczenia adwokatów do czynności zastrzeżonych przez Kodeks spółek handlowych dla notariuszy.
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Również zastrzeżenie części czynności w Kodeksie spółek handlowych wyłącznie dla notariuszy, np. sporządzanie pro-
tokołów zawierających uchwały walnego zgromadzenia w spółce akcyjnej, jawi się aktualnie jako nieuzasadnione. Nie-
jednokrotnie są to czynności, które ze względu na brak skomplikowania i pewną schematyczność czy powtarzalność 
nie wymagają udziału notariusza bądź sporządzenia danego dokumentu w formie aktu notarialnego. Ponadto częstą 
praktyką jest faktyczne przygotowywanie przedmiotowych dokumentów przez adwokatów. Uregulowanie kodekso-
we nie znajduje uzasadnienia ani w specyfi ce dokonywanych czynności, ani w profesjonalnym charakterze działalności 
notariuszy.

Z uwagi na powyższe zasadny jest postulat dopuszczenia adwokatów do czynności zastrzeżonych przez Kodeks spółek 
handlowych dla notariuszy, które dla swojej ważności nie wymagają formy aktu notarialnego, to jest m.in. do:

1. sporządzania protokołów zawierających uchwały wspólników spółki z  ograniczoną 
odpowiedzialnością dotyczące zmiany umowy spółki lub obniżenia kapitału zakładowego 
w trybie art. 199 § 5 k.s.h. (zob. art. 255 § 1-3 k.s.h.);

2. sporządzenia protokołów zawierających uchwały wspólników spółki z  ograniczoną 
odpowiedzialnością o jej rozwiązaniu albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę (zob. art. 
270 pkt 2 k.s.h.);

3. sporządzania protokołów zawierających uchwały walnego zgromadzenia w  spółce akcyjnej 
(zob. art. 421 § 1 k.s.h.);

4. zaprotokołowania uchwały zarządu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego w  spółce 
akcyjnej (zob. art. 455 § 3 k.s.h.);

5. sporządzania protokołu zawierającego uchwały dotyczące łączenia się spółek kapitałowych 
(zob. art. 506 § 1-3, 5 k.s.h.);

6. sporządzania protokołu zawierającego uchwałę dotyczącą połączenia spółek z  udziałem 
spółek osobowych (zob. art. 522 § 1-3, 6 k.s.h.);

7. sporządzania protokołu zawierającego uchwałę dotyczącą podziału spółek z udziałem spółek 
osobowych (zob. art. 541 § 1-3, 7 k.s.h.);

8. sporządzania protokołu zawierającego uchwałę dotyczącą przekształcenia spółki (zob. art. 562 
§ 1 i 2 k.s.h.).
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c) Zmiany w  systemie doręczeń, w  tym opcjonalnych dla adwokatów doręczeń elektronicznych, zmiany zmierzające do 
zwiększenia możliwości komunikacji z sądem przy pomocy środków elektronicznych.

Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości dzieje się na naszych oczach i wynika z postępujących zmian w sferze społecznego 
komunikowania się, wpływających bezpośrednio na stosowanie prawa. Podobnie jak inne zmiany związane z rozwojem 
nauki i wdrażaniem nowoczesnych technologii, ma swoje zalety i wady. Nie da się jej zatrzymać odwołaniem do zalet 
tradycyjnego sposobu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Pandemia COVID-19 jedynie przyspieszyła poszerzenie 
sfer, w których cyfrowe sposoby komunikowania stają się podstawową formą relacji między uczestnikami postępowań 
służących stosowaniu prawa.
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Wyrazem nieuchronnych zmian w kierunku informatyzacji jest ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elek-
tronicznych (Dz. U. poz. 2320), która wprowadza wiele rozwiązań odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania 
sądów, prokuratury, organów administracji rządowej i samorządowej, a także adwokatów. Przyjęte w niej rozwiązania 
zmieniają zasady doręczenia i nadawania korespondencji. Zmiany nie powinny jednak przybierać formy rewolucji, lecz 
raczej ewolucji. Należałoby rozpocząć od rozwiązań przejściowych, aby następnie umożliwić elektroniczny dostęp do 
dokumentów, który w perspektywie czasu będzie odpowiadał skrzynce ePUAP, dającej gwarancje bezpiecznej transmi-
sji danych, dostępu do zdigitalizowanych akt oraz zapewniającej mechanizmy gwarancyjne dla pełnomocników. W celu 
zachowania standardu rzetelnego procesu konieczne jest jednak wprowadzenie do regulacji proceduralnych dodatko-
wych rozwiązań odnoszących się do aspektów „technicznych”, lecz mających znaczenie w perspektywie standardu rze-
telnego procesu. W szczególności zaś uregulowanie:

1. sposobów ustalania momentu nadania korespondencji, pisma lub oświadczenia procesowego, 
tak by istniały dowodowe możliwości precyzyjnego ustalenia tej okoliczności w konkretnym 
przypadku;

2. obligatoryjności lub fakultatywności wykorzystywania elektronicznego sposobu nadawania 
oraz doręczenia orzeczeń, korespondencji, pism lub oświadczeń procesowych;

3. ustalenia momentu doręczenia dokumentów przesłanych w formie elektronicznej do adresata, 
z czym związane jest co do zasady rozpoczęcie biegu stosowanego terminu;

4. sposobu ustalenia czasu doręczenia korespondencji oraz procesowych metod kwestionowania 
stanowiska przyjmowanego przez stronę lub organ w tym zakresie;

5. spełnienia warunku doręczenia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu orzeczenia, pisma lub 
oświadczenia procesowego;

6. metod przekazywania w  formie elektronicznej dokumentów związanych ze sprawą, w  tym 
w szczególności dowodów;

7. zachowania ochrony poufności korespondencji;

8. podstaw domniemań związanych z obiegiem pism i korespondencji procesowej;

9. możliwości kwestionowania konsekwencji wynikających z  domniemań oraz procedury 
służącej do ich rozstrzygania.

Należy skupić uwagę adwokatury na występujących tendencjach ze strony sądów do przerzucania ciężaru prowadze-
nia postępowania zarówno na strony, jak i na samych adwokatów, co mogłoby znaleźć swój wyraz np. w automatycz-
nym uznaniu skuteczności doręczenia i ograniczeniu badania jego prawidłowości w razie wniosku o przywrócenie ter-
minu. Prace nad informatyzacją należy rozpocząć od standardu adwokata sądowego. Występują poważne różnice – od 
prawników e-wykluczonych po znakomicie funkcjonujących w sferze e-komunikacji prawników biznesowych. Procesu 
cyfryzacji nie da się choćby z tego powodu przeprowadzić rewolucyjnie. W pierwszej kolejności należałoby stworzyć 
narzędzia informatyczne, w tym instrumenty dostępu odpowiadające skrzynce ePUAP, gwarancje bezpiecznej transmi-
sji danych, dostęp do zdigitalizowanych akt oraz mechanizmy gwarancyjne dla stron i ich pełnomocników. W tym celu 
można wykorzystać istniejące portale informacyjne sądów powszechnych, które po stosunkowo niewielkich zmianach 
informatycznych mogą stać się zalążkiem elektronicznego biura podawczego. Należałoby przewidzieć lepiej dostoso-
wany do realiów okres przejściowy, umożliwiający dostosowanie się adwokatów do nowych wymogów. Celem powin-
no być rozpoczęcie od zasady dobrowolności, a nie obowiązku narzucanego odgórnie.

W pracach nad dostosowaniem kont dla adwokatów należałoby jako punkt wyjścia przyjąć założenie o standardzie 
adwokata sądowego i to również tego wykluczonego elektronicznie. Powinna to być więc droga miękka, uwzględnia-
jąca czas potrzebny adwokatom na przebudowanie się i odnalezienie w nowej rzeczywistości oraz wdrożenie rozsąd-
nych rozwiązań. Obowiązkiem samorządu zawodowego jest wyposażenie adwokata w sprawne i bezpieczne narzędzia 
komunikacji elektronicznej z klientami. Ale system doręczeń nie powinien opierać się o przesyłanie pism procesowych, 
często wielostronicowych „ciężkich” skanów, za pośrednictwem szeregu serwerów pocztowych, bo to powoduje ryzy-
ka niedoręczenia przesyłki. Bezpieczniej wykorzystać możliwości internetowych portali informacyjnych, w których sąd 
i pełnomocnik mogliby doręczać sobie pismo, ze skutkami awizowania tożsamymi z awizowaniem przesyłek pocztą 
tradycyjną.
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3. Postępowania dyscyplinarne.
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Postępowanie dyscyplinarne stanowi jedną z podstaw samorządności Adwokatury, co z kolei w sposób oczywisty wyma-
ga, aby korporacyjny system sądownictwa cechował się należytą efektywnością i  sprawnością. Obserwacja dotych-
czasowego sposobu funkcjonowania sądownictwa dyscyplinarnego pozwala wystawić mu ostrożnie pozytywną oce-
nę. W zestawieniu z funkcjonowaniem sądownictwa powszechnego, sprawy dyscyplinarne rozstrzygane są sprawnie, 
a wydawane orzeczenia cechuje duża akceptowalność, co przekłada się z kolei na relatywnie niewielki odsetek spraw, 
w których wnoszone są odwołania. Dowodzi to tym samym, że wewnątrzkorporacyjny system sądownictwa dyscypli-
narnego nie ma racjonalnej alternatywy.

Sądownictwo dyscyplinarne mierzy się jednak w  części z  podobnymi problemami, jakie dotykają sądownictwa 
powszechnego, a nadto systematycznie mierzy się z narastającą ilością składanych skarg (co można wiązać z rosnącą 
liczbą adwokatów) oraz coraz większą ich fachowością, co z kolei stwarza szeroką przestrzeń do rozważań o zasadności 
działań w kierunku usprawnienia tego postępowania. Kluczowe dla usprawnienia postępowań dyscyplinarnych wydają 
się mechanizmy informatyczne, umożliwiające przeprowadzanie szeregu czynności w sposób cyfrowy, odmiejscowio-
ny. Zakres i rodzaj tych czynności wymaga wypracowania przez przedstawicieli pionu dyscyplinarnego oraz wprowa-
dzenia odpowiednich zmian o charakterze regulaminowym.

Trzeba przy tym pamiętać, że zgodnie z uregulowaniami ustawy Prawo o adwokaturze, model postępowania dyscy-
plinarnego ukształtowany został poprzez wprowadzenie zasady odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów 
Kodeksu postępowania karnego z jednoczesnym wprowadzeniem minimum regulacji normujących zagadnienia swo-
iste dla odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów. Takie rozwiązanie powoduje ścisłe powiązanie modelu postę-
powania dyscyplinarnego z aktualnym modelem postępowania karnego. Rozważenia przez przedstawicieli pionu dys-
cyplinarnego wymaga zatem, w jakim zakresie możliwe i celowe jest wprowadzenie w postępowaniu dyscyplinarnym 
zmian związanych z informatyzacją Adwokatury.

Odpowiednie stosowanie k.p.k. w  postępowaniu dyscyplinarnym z  jednej strony – co należy docenić – powoduje 
ugruntowanie w  postępowaniu dyscyplinarnym ustawowych standardów rzetelnego procesu i  gwarancji proceso-
wych, z drugiej jednak sprawia, że postępowanie to staje się podatne na szereg dysfunkcjonalności proceduralnych 
charakterystycznych dla postępowania karnego, wymóg zaś odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego powoduje w praktyce duże wątpliwości interpretacyjne co do stosowania i sposobu stosowania insty-
tucji prawa karnego procesowego w postępowaniu dyscyplinarnym. Efektem tego są rozbieżności w sposobie proce-
dowania sądów dyscyplinarnych poszczególnych Izb, a nawet różnych składów sędziowskich w ramach jednego sądu 
dyscyplinarnego.

Zasadne zatem wydaje się rozważenie szerszego, kompleksowego uregulowania modelu postępowania dyscyplinarne-
go w akcie prawnym rangi ustawowej lub ewentualnie poszerzenie regulaminowej regulacji. Pewnym punktem odnie-
sienia mogą być funkcjonujące już w polskim systemie prawnym przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy, ujęte w ustawie o Izbach Lekarskich. Regulaminowa lub ustawowa precyzacja specyfi ki wewnątrzkorporacyjne-
go postępowania dyscyplinarnego, zagwarantowanie należytego standardu poszanowania uprawnień procesowych, 
ujednolicenie procedur w poszczególnych sądach dyscyplinarnych oraz ich usprawnienie w połączeniu z informatyza-
cją mogą podnieść jakość i sprawność postępowań dyscyplinarnych.

Jako konkretne rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w tak unormowanej procedurze wskazać można:

a. dopuszczenie w  szerszym zakresie skuteczności wezwań i  zawiadomień wysyłanych drogą 
elektroniczną lub telefoniczną,

Rozwiązanie takie w praktyce sądownictwa dyscyplinarnego jest już niejednokrotnie stosowane, przy czym doręczenia 
drogą elektroniczną nie mają waloru równorzędnego z „klasycznymi” doręczeniami. Zawodowy charakter większości 
uczestników postępowań dyscyplinarnych pozwala natomiast, bez szkody dla gwarancji procesowych, na dopuszcze-
nie alternatywnych sposobów zawiadamiania o czynnościach procesowych w postępowaniu dyscyplinarnym. Obecnie 
adwokaci podają swoje adresy mailowe i numery telefonu we właściwej dla nich Okręgowej Radzie Adwokackiej celem 
załatwiania spraw wewnątrzizbowych w drodze mniej formalnego i szybszego kontaktu aniżeli korespondencyjny. War-
to rozważyć rozszerzenie możliwości kontaktu telefonicznego czy mailowego z danym adwokatem także w związku 
z  postępowaniem dyscyplinarnym ponad przyjęte dotychczas rozwiązania. W  konsekwencji radykalnemu skróceniu 
ulegną okresy pomiędzy posiedzeniami sądów dyscyplinarnych.

b. rozważenie dopuszczenia w szerszym zakresie pisemnych zeznań świadków,

Najistotniejsza cześć posiedzeń sądu dyscyplinarnego oraz znaczna część dochodzeń dyscyplinarnych przeznaczana 
jest na przesłuchania świadków. Charakterystyka wielu postępowań dyscyplinarnych cechuje się przewagą pozaosobo-
wego materiału dowodowego, względem którego zeznania świadków mają charakter jedynie uzupełniający. Bez szko-
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dy dla rzetelności, a z korzyścią dla sprawności rozpoznania tego rodzaju spraw, możliwe byłoby szersze wykorzystanie, 
za zgodą stron, depozycji pisemnych.

c. wprowadzenie współpracy instytucji państwowych i  samorządowych, a  także innych osób 
i  jednostek organizacyjnych w  zakresie udzielania pomocy samorządowym organom 
postępowania dyscyplinarnego w wyznaczonych terminach,

Częstym czynnikiem powodującym przedłużanie się postępowań dyscyplinarnych jest oczekiwanie na  informacje 
pochodzące od ww. organów i instytucji. Należałoby wprowadzić skuteczne mechanizmy współpracy ze wskazanymi 
podmiotami celem przyśpieszenia postępowań dyscyplinarnych.

d. odformalizowanie postępowań,

Zasadna wydaje się rezygnacja z tych rygorów postępowania karnego, które, odpowiednio stosowane, powielane są 
w postępowaniu dyscyplinarnym, a w rzeczywistości nie mają dla jego przebiegu istotnego znaczenia (np. wymóg skła-
dania oświadczenia o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego dla uznania pokrzywdzonego za stro-
nę postępowania przez sądem).

e. rezygnacja z obowiązku sporządzania z urzędu uzasadnień orzeczeń sądów dyscyplinarnych,

Istotnym czynnikiem obciążającym czasowo sędziów sądów dyscyplinarnych jest obowiązek sporządzania z  urzędu 
uzasadnień wydawanych w postępowaniu dyscyplinarnym orzeczeń, ograniczony jedynie nielicznymi wyjątkami (por. 
art. 88a Prawa o adwokaturze). Wspomniana powyżej wysoka akceptowalność orzeczeń dyscyplinarnych powoduje, 
że brak racjonalnych przesłanek, które przemawiałyby przeciwko wprowadzeniu jako zasady sporządzania uzasadnień 
orzeczeń wyłącznie na wniosek.

f. rezygnacja z  obowiązków: sporządzania uzasadnień wniosków o  wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego przed sądem oraz postanowień w dochodzeniu dyscyplinarnym,

Podobnie jak powyżej w odniesieniu do sądów dyscyplinarnych, istotnym obciążeniem czasowym rzeczników dyscy-
plinarnych jest obowiązek sporządzania uzasadnień wniosków kierowanych do sądu dyscyplinarnego, jak również uza-
sadniania z urzędu postanowień wydawanych w dochodzeniu dyscyplinarnym. W tym zakresie przepisy postępowania 
dyscyplinarnego idą dalej niż analogiczne regulacje postępowania karnego, co nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

g. dopuszczenie w szerszym zakresie czynności dowodowych w postępowaniu sprawdzającym,

Zasadne wydaje się rozszerzenie możliwości wykonania szerszego spektrum czynności dowodowych w toku postępo-
wania sprawdzającego, bez konieczności wszczynania dochodzenia dyscyplinarnego. Aktualnie w  trakcie czynności 
sprawdzających możliwe jest jedynie przesłuchanie osoby zawiadamiającej. Dopuszczenie chociażby możliwości ode-
brania zeznań od adwokata, co do którego złożono zawiadomienie o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego, często 
pozwoli na wykazanie braku znamion deliktu dyscyplinarnego bez konieczności wszczynania i prowadzenia dochodze-
nia dyscyplinarnego, co zapobiegnie wydłużeniu całego postępowania.

Niezależnie od powyższych propozycji, możliwości dalszego usprawnienia postępowania dyscyplinarnego doszuki-
wać można się w szerszym wykorzystaniu możliwości polubownego kończenia spraw, w tym zwłaszcza w praktycz-
nym poszerzeniu znaczenia mediacji. Jakkolwiek został w tym kierunku uczyniony istotny krok, poprzez wprowadzenie 
do Regulaminu Działania Rzeczników Dyscyplinarnych przepisów stymulujących (por. §26, 27) strony do korzystania 
z mediacji, praktyczne wykorzystanie pozostaje w dalszym ciągu znacznie poniżej potencjalnych możliwości. Bariery 
można upatrywać w kosztowności tej procedury, przekładającej się bezpośrednio na jej atrakcyjność dla zaangażowa-
nych stron. Skłania to zatem do poszukiwania rozwiązania polegającego na stworzeniu bezpłatnej formuły mediacji 
w ramach postępowania dyscyplinarnego lub też pokrywania jej kosztów ze środków samorządowych.

Nie ulega natomiast wątpliwości, że polubowne zakończenie spraw dyscyplinarnych, wiążące się z usunięciem sporu 
leżącego u jego podstaw (a rozgrywającego się na najczęściej na linii adwokat – adwokat lub adwokat – klient) jest nie 
tylko efektem istotnie odciążającym pion dyscyplinarny, ale również wpierającym pozytywny społeczny odbiór Adwo-
katury oraz efektywność działań samorządu w zakresie reakcji dyscyplinarnej.

Efektywność i społeczny odbiór sądownictwa dyscyplinarnego wymaga nadto rozważenia zmian w katalogu kar dyscy-
plinarnych (art. 81 Prawa o adwokaturze). Zarówno upomnienie, jak i nagana, czyli kary dyscyplinarne orzekane najczę-
ściej, w przeważającej mierze stanowią wyraz korporacyjnego napiętnowania zarazem umożliwiają szybką reakcję Kary 
zawieszenia w czynnościach zawodowych oraz wydalenia z Adwokatury, jako kary czasowo bądź ostatecznie eliminują-
ce z zawodu, powinny pozostać zarezerwowane dla najcięższych przewinień dyscyplinarnych i tym samym stosowane 
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jako ostateczność. Powyższe powoduje, że katalog kar dyscyplinarnych stanowiących realną dolegliwość ogranicza się 
do kary pieniężnej.

Nie do końca precyzyjne i  łatwe w  społecznej percepcji pozostaje nadto rozgraniczenie pomiędzy ostrzeżeniem 
dziekańskim (art. 48 ust. 3 Prawa o adwokaturze), karą upomnienia wymierzaną przez dziekana (art. 85 ust. 1 Prawa 
o adwokaturze), a karami dyscyplinarnymi upomnienia i nagany wymierzanymi przez Sąd Dyscyplinarny. Wydaje się, 
że wszczynanie postępowania przed sądem dyscyplinarnym powinno być traktowane jako swego rodzaju ostatecz-
ność, w sprawach w których dochodzi do zaistnienia przypadków, o których mowa w art. 80 Prawa o adwokaturze, 
o poważniejszym charakterze. Zasadne wydaje się uwypuklenie znaczenia postępowania skargowego i roli dziekana 
jako organu wykorzystującego ostrzeżenie lub upomnienie w wielu sprawach dotyczących adwokatów.

Powinno to nastąpić wraz ze wskazywaną korektą katalogu kar dyscyplinarnych orzekanych przez sąd dyscyplinarny, 
w szczególności uzupełnieniem jej o katalog środków dodatkowych, o charakterze zbliżonym do środków probacyj-
nych, np. obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, obowiązek wprowadzenia zmian organizacyjnych w funkcjono-
waniu kancelarii itp., traktowanych jako zobowiązania o charakterze korporacyjnym, które jednocześnie dawałyby prze-
strzeń do bardziej elastycznego kształtowania reakcji dyscyplinarnej.

Odnośnie do uwypuklenia roli dziekana, trzeba wskazać na  potrzebę rozszerzenia i  skonkretyzowania kompetencji 
dziekana w zakresie możliwości nakładania na adwokatów subsydiarnych środków reakcji dyscyplinarnej, stosowanych 
przy upomnieniu dziekańskim. Aktualnie, udzielając upomnienia dziekańskiego, dziekan może zobowiązać adwokata 
lub aplikanta adwokackiego do przeproszenia pokrzywdzonego lub do innego stosownego postępowania (art. 85 ust. 
2 Prawa o adwokaturze). Katalog uprawnień dziekana w zakresie nakładania zobowiązań na adwokatów lub aplikan-
tów adwokackich, z wyjątkiem przeproszenia pokrzywdzonego, został sformułowany na tyle szeroko i nieprecyzyjnie, 
iż w praktyce instytucja nakładania subsydiarnych środków, uzupełniających upomnienie dziekańskie, nie znajduje zbyt 
szerokiego zastosowania.

Rozbudowanie katalogu środków, określonych w art. 85 ust. 2 Prawa o adwokaturze o konkretne, dodatkowe zobowią-
zania określonego zachowania, np. jak wskazane powyżej zalecenie wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu kancelarii, 
zobowiązanie do zapłaty zaległej składki korporacyjnej, zobowiązanie do wykonania obowiązku wynikającego z wyro-
ku sądu powszechnego lub dyscyplinarnego, może spowodować rozpowszechnienie stosowania instytucji upomnienia 
dziekańskiego, jako pełniejszej i bardziej satysfakcjonującej dla stron postępowania formy reakcji dyscyplinarnej, elimi-
nującej przy tym potrzebę wymierzenia kary dyscyplinarnej w toku długotrwałej procedury sądowej. W tym zakresie 
możliwe są zarówno zmiany ustawowe, jak i regulaminowe. Ich zakres i kierunek muszą być ostatecznie wypracowane 
przez sędziów dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych z udziałem innych przedstawicieli organów adwokatury.



20

4. Zmiany w zakresie etyki.

Zmiany w zakresie etyki powinny prowadzić do dostosowania zasad deontologicznych do realnej sytuacji rynkowej 
adwokatów. Wydaje się, że wśród postulatów koniecznych zmian najczęściej podnoszone są kwestie dotyczące rekla-
my, jak również związane z dopuszczalnymi podstawami działania w ramach rozmaitych sfer wykonywania zawodu 
adwokata.
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Obecne regulacje KEA w zakresie reklamy są dość restrykcyjne, co dość mocno ogranicza adwokatów w wykorzysta-
niu dostępnych działań marketingowych, zwłaszcza w porównaniu do podmiotów świadczących pomoc prawną, a nie-
związanych ograniczeniami wynikającymi dla tej sfery z KEA. Nadto, aktualne, nieprecyzyjne uregulowania są w prakty-
ce nieefektywne, a wskazane w nich zakazy nie są powszechnie przestrzegane. Wydaje się, że samorząd odpowiadający 
na potrzeby środowiska powinien rozluźnić ograniczenia w tym zakresie. Prawo adwokatów do udostępniania przez 
nich rzetelnej informacji o prowadzonej przez nich działalności gospodarczej stawia adwokatów w gorszej pozycji, ani-
żeli inne podmioty świadczące usługi prawne, a  tym samym odbiera adwokatom znaczącą część rynku. Wydaje się, 
że właściwym kompromisem jest wypośrodkowanie pomiędzy odzyskaniem konkurencyjności adwokatów w zakresie 
posługiwania się reklamą, a jednocześnie zachowanie zasady, że adwokacki marketing musi być zgodny z istotą zawo-
du zaufania publicznego. Zakres możliwych do udostępnienia przez adwokatów informacji o charakterze reklamowym 
powinien zostać uregulowany w KEA, tak, aby uniemożliwić utożsamienie takiej informacji z reklamą publikowaną jedy-
nie na zasadach komercyjnych.

Przestrzeganie uregulowań dotyczących możliwych do publikowania treści o prowadzonej działalności adwokackiej 
powinno być wsparte z jednej strony szybką i adekwatną reakcją samorządu w przypadkach, gdy rozpowszechnione 
treści naruszają postanowienia KEA, a z drugiej strony prowadzonymi dla adwokatów szkoleniami w zakresie efektyw-
nych, zgodnych z uregulowaniami KEA i jednocześnie atrakcyjnych z punktu widzenia biznesowego form przekazywa-
nia informacji o prowadzonej działalności adwokackiej. Zarazem nie chodzi tu o niepotrzebne epatowanie sankcją, lecz 
o  budowanie sfery działalności wspierającej właściwe kierunki marketingowe, szkoleniowej, kierunkującej i  ułatwia-
jącej korzystanie z określonych rozwiązań. Wspierający samorząd przez efektywne działania marketingowe powinien 
również zadbać o udostępnianie rzetelnych danych dotyczących działalności adwokatury w przestrzeni publicznej, co 
nie tylko może przyczynić się do ochrony wizerunku zawodu adwokata jako zawodu zaufania społecznego, ale również 
wspomoże promowanie działalności adwokatów, którzy z różnych przyczyn nie skorzystają z prawa do udostępniania 
informacji dotyczących wykonywanej przez nich działalności.

Umożliwienie kancelariom adwokackim konkurowania z  istniejącymi na rynku dużymi podmiotami wielobranżowy-
mi wymaga ich specjalizacji i  tym samym poszerzenia dopuszczalnych podstaw ich działania w  ramach rozmaitych 
sfer wykonywania zawodu. Za  wprowadzonymi niedawno w  tym zakresie zmianami w  KEA powinny podążać rów-
nież zmiany w obszarze przyjętych zasad deontologicznych, które – poza wspólnym dla wszystkich adwokatów rdze-
niem – winny uwzględniać specyfi kę wykonywanych przez danego adwokata czynności. Warte rozważenia jest zatem 
wyodrębnienie ogólnych zasad etycznych, wspólnych dla wszystkich adwokatów, nieograniczonych jedynie do działań 
podejmowanych przez adwokata na sali sądowej oraz zasad szczególnych, uwzględniających usługi adwokackie świad-
czone w ramach różnych form wykonywania zawodu, m.in. doradztwa prawnego, podatkowego, prawno – biznesowe-
go, transakcyjnego, negocjacyjnego, jak i w sferach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością adwokacką, a także 
w związku z ich działalnością jako adwokatów – mediatorów czy adwokatów – arbitrów.
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5. Zmiany w doskonaleniu zawodowym.

Jednym z zadań samorządu adwokackiego, wymienionych w art. 3 Prawa o adwokaturze, jest doskonalenie zawodo-
we adwokatów. Tradycyjne mechanizmy realizacji tego zadania, polegające na organizowaniu wykładów, spotkań czy 
prelekcji prowadzonych przez przedstawicieli różnych zawodów prawniczych, przede wszystkim adwokatów, powin-
ny pozostać. Warto natomiast rozszerzyć ofertę szkoleniową, zarówno co do tematyki, jak i formy zajęć szkoleniowych.

Aktualnie doskonalenie zawodowe zorientowane jest głównie wokół problematyki związanej z prowadzeniem postę-
powań. Zazwyczaj szkolenia dotyczą postępowań sądowych, a w zakresie szkoleń z dziedziny prawa karnego – rów-
nież problematyki postępowania przygotowawczego, z prawa cywilnego – problematyki postępowania egzekucyjne-
go, z prawa administracyjnego natomiast – postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej. 
Tymczasem w dzisiejszej rzeczywistości wykonywanie zawodu adwokata jest zdecydowanie bardziej interdyscyplinar-
ne i obejmuje z pewnością szersze spektrum niż wskazane powyżej. Adwokat na  rynku musi być przygotowany do 
świadczenia pomocy prawnej nie tylko na sali sądowej czy w relacjach z organami administracji publicznej, lecz również 
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w ramach bieżącej czy interwencyjnej pomocy klientowi w sytuacjach, w których stosowanie prawa następuje poza 
postępowaniami.

Jest truizmem stwierdzenie, że przy świadczeniu pomocy prawnej adwokat musi uwzględniać nie tylko kontekst ściśle 
prawny związany z daną sprawą, lecz całokształt sytuacji prawnej, ekonomicznej, rodzinnej itp. klienta, którego intere-
sy reprezentuje. Prawidłowa identyfi kacja elementów tego kontekstu nierzadko wymaga wiedzy wykraczającej dalece 
poza tą, która sprowadza się do znajomości prawa, w tym prawa podatkowego. Istotna okazuje się znajomość zagad-
nień prawno-biznesowych, ekonomicznych, rachunkowych, psychologicznych czy marketingowych.

Ponadto, adwokat bierze dziś udział w rozwiązywaniu sporów na wielu rozmaitych ich płaszczyznach i etapach, nie tyl-
ko dopiero wówczas, gdy spory te wkroczą na etap postępowania sądowego. Z tego względu warto w ramach dosko-
nalenia zawodowego położyć nacisk również na rozwijanie umiejętności z zakresu negocjacji czy prowadzenia i uczest-
niczenia w rozmowach ugodowych. Aktualnie też niemałą popularnością cieszą się alternatywne metody rozstrzygania 
sporów, w tym przede wszystkim arbitraż i mediacja, które w coraz liczniejszych przypadkach prowadzone są z wyko-
rzystaniem Internetu. Również i ten wycinek rzeczywistości powinno objąć doskonalenie zawodowe.

Konieczne jest stworzenie nowoczesnego, zróżnicowanego oraz interdyscyplinarnego programu doskonalenia zawo-
dowego adwokatów. Program ten powinien być ustandaryzowany i realizowany w obrębie każdej Izby. Jednocześnie 
powinien on być elastyczny, umożliwiając każdej izbie dostosowanie treści szkoleniowych do lokalnych potrzeb oraz 
możliwości, choćby w zakresie dostępności specjalistów z danej dziedziny.

Stworzenie programu doskonalenia zawodowego ułatwiłoby organizację szkoleń międzyizbowych, podczas których 
można by wymieniać spostrzeżenia m.in. na temat funkcjonowania konkretnych instytucji prawnych w poszczególnych 
częściach kraju. Szkolenia takie byłyby prowadzone wspólnie przez wykładowców z różnych Izb bądź przez jednego 
wykładowcę dla adwokatów z różnych Izb adwokackich. Szkolenia tego typu funkcjonują coraz powszechniej w ramach 
kształcenia aplikantów adwokackich, nie stały się jednak powszechne w ramach doskonalenia zawodowego adwoka-
tów. Organizacja wspólnych szkoleń powinna być wspierana systemowo przez NRA i opierać się na jednolitych standar-
dach, co ułatwi nie tylko bardziej efektywną wymianę wiedzy oraz doświadczeń, ale i umożliwi optymalizację kosztów 
realizacji zadania doskonalenia zawodowego adwokatów, który obciąża budżety każdej Izby z osobna. Rozwiązanie 
takie byłoby korzystne przede wszystkim dla mniejszych Izb, dla których przygotowanie szerokiej i urozmaiconej oferty 
szkoleniowej jest zadaniem szczególnie trudnym, z racji mniejszych wpływów z tytułu składek adwokackich.

Należy, na  poziomie centralnym, opracować aktualne materiały szkoleniowe, które mogłoby stanowić podstawę do 
organizacji szkoleń przynajmniej w niektórych, najbardziej newralgicznych dla adwokatów obszarach tematycznych 
(np. związanych z tajemnicą adwokacką). Obejmowałyby one nie tylko prezentacje czy skrypty zawierające streszcze-
nie danej problematyki, ale przede wszystkim aktualne orzecznictwo pozwalające uchwycić trendy orzecznicze. Mate-
riały te byłyby dostępne dla wszystkich Izb, a  być może również bezpośrednio dla wszystkich adwokatów. Materia-
ły podlegałyby okresowej ewaluacji oraz, w razie potrzeby, aktualizacji. W dłuższej perspektywie zabieg taki mógłby 
doprowadzić do ujednolicenia standardu szkolenia dotyczącego najistotniejszych kwestii w pracy adwokata, na pozio-
mie całego kraju. Widać tu również duże pole do wykorzystania takich materiałów na potrzeby kształcenia aplikantów 
adwokackich.

Konieczne jest utworzenie oraz bieżąca aktualizacja listy adwokatów-wykładowców, którzy zadeklarują chęć prowa-
dzenia zajęć szkoleniowych z  określonego zakresu tematycznego, także na  rzecz innych Izb adwokackich niż ta, do 
której dana osoba przynależy. Lista taka sprzyjałaby poszerzeniu oferty szkoleniowej w poszczególnych Izbach oraz 
wypełnieniu luk, w szczególności dotyczących braku wykładowców z danej dziedziny na terenie danej Izby. Już dzisiaj 
w większości Izb dochodzi do korzystania z pomocy wykładowców z innych Izb i to zarówno na potrzeby doskonale-
nia zawodowego adwokatów, jak i kształcenia aplikantów, przy czym osoby organizujące szkolenia nie uzyskują żadne-
go systemowego wsparcia w procesie poszukiwania wykładowców z danej dziedziny. Lista wykładowców prowadzo-
na przez Naczelną Radę Adwokacką byłaby tu narzędziem pomocnym. Z uwagi na zaistniały w ostatnim czasie istotny 
rozwój możliwości w zakresie prowadzenia szkoleń za pośrednictwem sieci Internet, zajęcia z udziałem wykładowców 
spoza Izby, w której się one odbywają, mogą być prowadzone także on-line, co pozwala na eliminację kosztów związa-
nych z przyjazdem i pobytem wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć.

Korzystanie z powyższej listy wykładowców obligatoryjnie leżałoby w gestii i dyskrecji Izb, gdyż zazwyczaj to Izby we wła-
snym zakresie organizują doskonalenie zawodowe. Natomiast szkolenie organizowane przez NRA byłoby w tym zakre-
sie wsparciem oferty izbowej. Stworzenie listy poszerzyłoby jednak możliwości w zakresie organizacji szkoleń i uspraw-
niłoby ten proces. W celu podwyższania kompetencji dydaktycznych należałoby cyklicznie organizować szkolenia ze 
specjalistami z dziedziny edukacji osób dorosłych przeznaczone dla osób wpisanych na listę adwokatów-wykładowców.



24

6. Zmiany w organizacji aplikacji adwokackiej.

Jednym z  podstawowych zagadnień wymagających uwagi i  podjęcia działań jest dokonanie gruntownej ewaluacji 
jakości szkolenia aplikantów adwokackich, a także wdrożenie rozwiązań, które doprowadzą do wypracowania wyższe-
go poziomu i jednolitych standardów szkolenia.

Ważnym elementem procesu dokonywania zmian organizacji aplikacji adwokackiej jest wykorzystanie doświadczeń 
środowiska adwokackiego, przede wszystkim osób aktywnie biorących udział w  kształceniu: wykładowców, kierow-
ników szkolenia, innych osób mających wpływ na kształt procesu szkoleniowego oraz aplikantów. W celu dokonania 
miarodajnych ustaleń, uczestnikami debaty powinni być także adwokaci – przedstawiciele każdej izby adwokackiej, 
wykonujący zawód od roku do pięciu lat. Grupa ta z perspektywy swojego doświadczenia zawodowego przeprowa-
dzi ewaluację systemu kształcenia aplikantów adwokackich – jego standardów i jakości. Wsłuchanie się w głos Palestry 
umożliwi zdiagnozowanie i ustalenie rzeczywistych potrzeb aplikantów adwokackich, co fi nalnie doprowadzić powin-
no do opracowania nowego ramowego programu szkolenia.

Okres aplikacji adwokackiej jest czasem, w  którym aplikanci powinni nie tylko pozyskiwać wiedzę i  umiejętności 
w zakresie tajników wykonywania zawodu adwokata, ale również należy zapewnić im możliwość poznawania środowi-
ska adwokackiego, samorządu adwokackiego i wartości, które Adwokatura chce kultywować.
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Właściwe wykorzystanie tego czasu, poprzez wspólne wypracowanie odpowiednich standardów szkolenia, umożliwi 
wyposażenie przyszłych, młodych adwokatów nie tylko w  odpowiednie umiejętności merytoryczne, ale również da 
ono możliwość wskazania na inne aspekty wykonywania tego zawodu, a w tym na wartość aktywnego partycypowania 
w życiu środowiska i samorządu adwokackiego.
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Sposobem na osiągnięcie wskazanych celów jest dokonanie zmian w organizacji aplikacji adwokackiej oraz funkcjonowa-
nia aplikantów jako członków Adwokatury. Przeprowadzenie owych reform nie może ograniczyć się do zmian na szcze-
blu izbowym, ale musi ponadto być koordynowane i  powiązane z  uruchomieniem mechanizmów ogólnokrajowych, 
które będą zmierzały do nadania nowemu szkoleniu jednakowej, wysokiej jakości, w skali całego kraju. Zasada solidary-
zmu powinna prowadzić do przyjęcia takich rozwiązań, które umożliwią każdej Izbie samodzielne prowadzenie procesu 
kształcenia aplikantów adwokackich. Mechanizmy pomocowe powinny zostać zaproponowane i zagwarantowane przez 
Naczelną Radę Adwokacką.

Zmiany w zakresie organizacji aplikacji adwokackiej należy rozpocząć od weryfi kacji systemu i programu szkolenia. W toku 
pozyskiwania wykształcenia prawniczego studenci otrzymują podstawową wiedzę akademicką, podczas gdy w  czasie 
aplikacji wiedza ta powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w praktyce i stosowaniu prawa, nie zaś w ponownym przy-
swajaniu treści przepisów. Szkolenie aplikantów zmierza zatem do doskonalenia umiejętności wykładni przepisów oraz 
odpowiedniego ich stosowania w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia prawno – gospodarczego.

W konsekwencji powyższego, konieczne jest przeprowadzenie reform programu szkolenia tak, by program ten stał się 
na wskroś praktyczny, odzwierciedlał rzeczywisty sposób funkcjonowania adwokatów w świecie prawniczym, a zatem by 
uwzględniał aspekty wykonywania zawodu zarówno jako adwokata procesowego, jak i jako specjalisty od pozasądowe-
go świadczenia pomocy prawnej, prawnika biznesowego, doradcy prawnego i biznesowego, adwokata rozumiejącego 
mechanizmy prawa podatkowego, fi nansów przedsiębiorstw, księgowości, IT, IP. Aplikacja powinna przygotowywać do 
egzaminu adwokackiego i do wykonywania zawodu przy maksymalnie szerokim spektrum, zważywszy że praktyka wyko-
nywana przez patrona często kierunkuje aplikanta. Sposobem na realizację tego postulatu pozostaje przeprowadzenie 
zmian w zakresie i sposobie realizowania zagadnień w toku poszczególnych etapów szkolenia aplikantów.

Osią i podstawą I  i  II roku szkolenia aplikantów adwokackich powinny być poszczególne etapy postępowań sądowych 
i administracyjnych pod kątem czysto praktycznym. Należy odejść w tym zakresie od systematyki kodeksowej i skupić się 
na praktycznych aspektach procedury. W szkoleniu powinno się również uwzględniać specyfi kę i formę, w jakiej zdawa-
ny jest egzamin adwokacki, a w konsekwencji powinno ono zmierzać do wykształcenia u aplikantów adwokackich odpo-
wiednich umiejętności w tym zakresie.

Szkolenie aplikantów należy uzupełnić o treści z rozwijających się obszarów prawa, z którymi aplikantki i aplikanci nie 
mają styczności na studiach czy też w kancelariach, w których odbywają aplikację. Nowe technologie i postęp gospodar-
czy wymagają otwartości na nowe obszary prawa oraz na wyzwania, które stawia zmieniające się otoczenie. Nowoczesna 
Adwokatura powinna dążyć przy tym do promowania i realizowania takiej formy kształcenia przyszłych adwokatów, która 
wyposaży ich w wiedzę związaną nie tylko z prawem procesowym, ale również umożliwi odnalezienie się i doskonalenie 
w dziedzinach prawa, w których konkurencyjne pozostają inne korporacje (radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzeczni-
cy patentowi).

Przeprowadzenie wskazanych wyżej zmian wymaga sprawnego korzystania z zasobów ludzkich, którymi Adwokatura dys-
ponuje już obecnie. Poszczególne Izby mogą szczycić się wykładowcami praktykami i teoretykami, a nierzadko osobami 
łączącymi obie te sfery, których zakres wiedzy i umiejętności doceniany jest w skali całego kraju. Potencjał tych osób powi-
nien zostać wykorzystany i wnieść nową jakość również w szkoleniu przeprowadzanym w innych Izbach poza tymi, w któ-
rych prowadzą oni wykłady. Z tego względu warto rozważyć zbudowanie ogólnopolskiego, uzupełniającego mechanizmu 
szkolenia, opartego na komunikacji elektronicznej skoordynowanej technicznie na poziomie NRA. Sposobem na realizację 
tego postulatu jest zapewnienie międzyizbowego (bądź nawet centralnego) wsparcia w specyfi cznych, objętych wysoką 
specjalizacją obszarach prawa i świadczenia pomocy prawnej. W tym aspekcie należy również wdrożyć solidarnościowy 
mechanizm szkolenia aplikanckiego, a w tym uruchomić mechanizmy wspierające mniejsze Izby tak w zakresie fi nansowa-
nia szkolenia, jak i w zakresie dostępu do kadry szkoleniowej.

Jako standard ogólnopolski należy rozważyć wprowadzenie jednolitego systemu egzaminowania w  toku odbywania 
aplikacji. W związku z tym zachodzi potrzeba opracowania jednolitych zasad i form egzaminowania zarówno w zakresie 
sprawdzianów, jak i kolokwiów.

Kluczem do ujednolicenia i  jednoczesnego zwiększenia standardów szkolenia jest zintensyfi kowanie działań zmierza-
jących do stworzenia centralnej bazy szkoleniowej Naczelnej Rady Adwokackiej. Powinna ona zapewniać dostęp do 
materiałów szkoleniowych udostępnianych w poszczególnych Izbach, a w tym dawać możliwości uzyskania materiałów 
dydaktycznych podczas przygotowań do egzaminów zawodowych. W ramach tego projektu należy rozważyć możliwość 
stworzenia podręczników obejmujących zagadnienia egzaminacyjne i praktyczne, które przybliżałyby zarówno teoretycz-
ne, jak i praktyczne aspekty wykonywania zawodu adwokata, w ramach poszczególnych dziedzin prawa.

Dalszy etap szkolenia podczas III roku aplikacji adwokackiej powinien ukazywać z kolei aspekty pozasądowego świad-
czenia pomocy prawnej, w ramach którego warto uwzględnić w szczególności doradztwo korporacyjne, prawno – biz-
nesowe, podatkowe, negocjacje, mediację oraz arbitraż. III rok aplikacji powinien również stanowić kontynuację przygo-
towań do egzaminu adwokackiego. W tym czasie należy zapewnić aplikantom możliwość zdobycia wiedzy praktycznej 
i jej weryfi kacji w odniesieniu do rzeczywistych wymogów zadań egzaminacyjnych, z którymi mają zmierzyć się w dniach 
egzaminu zawodowego. Komisja kształcenia Aplikantów Adwokackich w porozumieniu z izbowymi kierownikami szkole-
nia, powinna zapewnić aplikantom możliwość uczestniczenia w repetytoriach, w egzaminach próbnych z zapewnieniem 
warunków zbliżonych do egzaminacyjnych, jak też przygotować bazę oryginalnych kazusów egzaminacyjnych, tworzo-
nych na potrzeby szkolenia.
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Niezależnie od dbałości o  formę prowadzenia zajęć szkoleniowych, standaryzacji powinien podlegać również system 
wykonywania patronatu. Pełnienie funkcji „patrona” powinno uzyskać nowy i pełniejszy wymiar znaczeniowy, poprzez 
staranny dobór osób pełniących funkcję patrona, zwiększenie aktywnego ich udziału w szkoleniu aplikantów, a w tym sta-
ranniejszą formę weryfi kacji jakości wykonywania owych czynności.

Formuła prowadzenia szkolenia w ramach aplikacji adwokackiej powinna uwzględniać również potrzeby aplikantek i apli-
kantów łączących szkolenie i przygotowania do egzaminu z rodzicielstwem. W tym zakresie należy rozważyć wprowadze-
nie dodatkowych mechanizmów usprawniających i umożliwiających efektywne uczestnictwo aplikantów będących rodzi-
cami w zajęciach szkoleniowych, a także sposób i czas odbywania urlopów w trakcie odbywania aplikacji.

7. Nieodpłatna pomoc prawna i pomoc prawna pro bono.
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Problem udzielania przez adwokatów nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczy kilku kwestii.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że nieodpłatna pomoc prawna powinna trafi ać do odpowiednich adresatów, 
tj. osób rzeczywiście jej potrzebujących, które nie są w stanie skorzystać z odpłatnych usług prawnych świadczonych 
przez profesjonalnych pełnomocników na rynku.

Obecne regulacje, ograniczające weryfi kację zasadności przydzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej z urzędu do oce-
ny treści składanego przez wnioskodawcę oświadczenia o jego sytuacji materialnej, są niewystarczające, co prowadzi 
do nadużyć; doskonale widać to na przykładzie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba starająca się o uzyska-
nie nieodpłatnej pomocy prawnej czy pomocy prawnej z urzędu poza składanym przez siebie oświadczeniem do wnio-
sku powinna załączyć dokument w postaci zeznania PIT czy zaświadczenia od pracodawcy o uzyskiwanych zarobkach, 
które potwierdzałby jej sytuację materialną.

Nadto praca związana z weryfi kacją stanu majątkowego i fi nansowego wnioskodawcy obciąża dodatkowo sądy, pod-
czas gdy zadanie to, niezwiązane bezpośrednio z funkcją jurydyczną, lepiej wpisuje się w kompetencje innych organów, 
tj. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy instytucji pomocy społecznej. Wobec powyższego oce-
ną składanych wniosków o przyznanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub pomocy prawnej z urzędu powinny zająć się 
inne instytucje, ewentualnie rozpatrujące te wnioski sądy winny zostać wsparte innymi, kompetentnymi w tym zakre-
sie organami.

Po wtóre, zadaniem samorządu powinno być podjęcie działań celem sukcesywnego zmierzania w kierunku stworze-
nia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej opartego na rynkowych zasadach wynagradzania. Powyższe dotyczy tak 
wynagrodzeń adwokatów ustanawianych przez sądy w ramach pomocy prawnej udzielanej z urzędu, jak i wynagro-
dzeń otrzymywanych przez adwokatów świadczących pomoc prawną w  punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Zasady wyliczania wynagrodzenia za usługi świadczone w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy prawnej 
z urzędu powinny być ujednolicone i uzależnione od nakładu pracy włożonej przez adwokata w związku z ich świad-
czeniem. Wydaje się, że adekwatnym w tym zakresie rozwiązaniem byłoby przyjęcie zasady ustalania wysokości należ-
nego adwokatowi wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową, przy czym wynagrodzenie za podjęcie danej czyn-
ności w sprawie mogłoby być ograniczone górnym limitem wynagrodzenia. Godnym rozważenia kierunkiem zmian są 
regulacje przyjęte w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek 
wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania 
opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 989), w którym wysokość przyznawanego biegłemu wynagrodze-
nia zależna jest nie tylko od rodzaju podejmowanej czynności i czasu pracy spędzonego nad daną sprawą, ale również 
od stopnia jej skomplikowania oraz doświadczenia (stopnia naukowego) świadczącego usługi biegłego.

Wprowadzenie wskazanych wyżej przykładowych rozwiązań pozwoliłoby uniknąć niedopuszczalnych, a zdarzających 
się obecnie sytuacji, w których koszty związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej przewyższają przysługu-
jące adwokatom wynagrodzenie. W ten sposób obowiązek zapewnienia tzw. prawa ubogich jako gwarancji prawa do 
sądu dla niezamożnych przerzucany jest bowiem w praktyce ze Skarbu Państwa na adwokatów.

Zmiany w  opisanym wyżej zakresie wymagają odpowiedniej postawy Adwokatury, która powinna zaproponować 
wprowadzenie właściwych zmian legislacyjnych, uwzględniających trzy podstawowe fi lary tj.: udzielanie nieodpłat-
nej pomocy prawnej na każdym etapie (również przedsądowym) przez profesjonalnych prawników, uczciwe zasady 
ich wynagradzania zbliżone do realiów rynkowych, a także zupełność podejmowanych w tym zakresie regulacji, któ-
re winny być spójne z uzupełniającym nieodpłatną pomoc prawną i pomoc prawną z urzędu systemem ubezpieczeń 
prawnych.

Reformy wymaga ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie rozdzielenia poradnictwa prawnego od poradnic-
twa obywatelskiego. Nieodpłatne poradnictwo winno być realizowane wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych. 
Natomiast organizacje pozarządowe winny uczestniczyć w nieodpłatnej pomocy obywatelskiej. Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi regulacjami świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zostało powierzone organizacjom 
pozarządowym, podczas gdy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich, w tym kształtowanie i rozwi-
janie świadomości prawnej społeczeństwa, jest jednym z fundamentów Adwokatury. Należy wyeliminować patologię 
w zakresie przejmowania przez wyspecjalizowane podmioty punktów pomocy prawnej przeznaczonych dla organizacji 
pozarządowych, a następnie podzlecania świadczenia usług w takich punktach adwokatom.
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8. Ubezpieczenia gospodarcze.
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Rola i zakres ubezpieczeń w obrocie gospodarczym stale wzrasta, rośnie też świadomość ubezpieczeniowa obywate-
li i uczestników obrotu gospodarczego. Budowanie świadomości możliwości ubezpieczania również ryzyka prawnego 
wydaje się w tym kontekście istotne z punktu widzenia popytu na usługi prawne. Często podmioty, dla których korzyst-
ne byłoby uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej, rezygnują z takiego wsparcia z uwagi na fakt, że nie są przygo-
towane do poniesienia jego kosztów całkowitych. Ubezpieczenia prawne stanowią jedno z możliwych rozwiązań tego 
problemu, w związku z tym wydaje się, że jednym z zadań, które powinna podjąć Adwokatura, jest ich popularyzacja. 
Działalność ta może być prowadzona w następujących płaszczyznach:

i. inicjatywa: czyli podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia i upowszechnienia ubez-
pieczeń prawnych wśród różnych grup społecznych, z  uwzględnieniem osób fi zycznych; 
w tym aspekcie istotną rolę odgrywałyby wszelkie kampanie informacyjne, sprzyjające budo-
waniu świadomości możliwości zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia oraz przedsta-
wiające korzyści płynące z takiego działania;

ii. dostępność: czyli dążenie do wprowadzenia mechanizmów, które ułatwiają i  gwarantu-
ją dostępność cenową wykorzystania ubezpieczeń prawnych; w  tym aspekcie istotną rolę 
mogłaby odgrywać instytucjonalna współpraca z zakładem ubezpieczeń, mająca na celu oce-
nę potrzeb rynkowych w celu opracowania produktów, które byłyby korzystne fi nansowo dla 
poszczególnych odbiorców;

iii. instytucjonalność: wykorzystanie istniejących organizacji oraz stworzenie nowych podmio-
tów umożliwiających przystąpienie do ubezpieczenia prawnego przez wszystkich zaintere-
sowanych; również w tym aspekcie wydaje się, że warto nawiązać współpracę z podmiotami 
zawodowo zajmującymi się działalnością ubezpieczeniową oraz rozważyć organizację sys-
temu świadczenia pomocy prawnej w  ramach ubezpieczeń w  modelu zbliżonym do syste-
mu nieodpłatnej pomocy prawnej; co więcej, na forum Adwokatury podnoszono już pomysły 
organizacji ubezpieczenia prawnego na zasadach analogicznych do ubezpieczenia zdrowot-
nego, w sposób, który zapewniałby powszechną dostępność do świadczeń prawnych; wdro-
żenie takiego projektu, rozwiązań legislacyjnych i  aparatu zarządzającego systemem takich 
ubezpieczeń, choć traktować należy jako wieloletnie wyzwanie, wydaje się istotne dla Adwo-
katury, jako czynnik kreujący popyt na usługi prawne;

iv. konkurencyjność: zorganizowanie systemu ubezpieczeń prawnych na zasadzie wspomaga-
nia systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnej pomocy obywatelskiej; znane z sys-
temu nieodpłatnej pomocy prawnej mechanizmy organizacyjne mogłyby wesprzeć budowę 
instytucjonalnego świadczenia usług prawnych przez adwokatów z wykorzystaniem ubezpie-
czeń prawnych, zapewniając jednocześnie dodatkowe możliwości zawodowe.
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9. Udział Adwokatury w poszerzającym się obszarze wykorzystywania rozwiązań IT 
i w związanych z nim zmianach legislacyjnych.

Rozwój technologii informacyjnej wymusza posługiwanie się przez adwokatów narzędziami informatycznymi. Podob-
nie jak sięganie do Dziennika Ustaw czy innych publikatorów zostało dziś w zasadzie całkowicie wyparte przez korzy-
stanie ze specjalistycznych prawniczych baz danych i programów komputerowych, tak można prognozować, że rów-
nież w niedalekiej przyszłości znane dziś rozwiązania zostaną uzupełnione, wsparte, a niekiedy wręcz zastąpione przez 
nowsze, bardziej doskonałe, oparte zapewne na wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Nieuchronne jest stałe dostosowywanie kompetencji i umiejętności do nowej sytuacji technologicznej i rynkowej oraz 
sukcesywne i konsekwentne uwzględnienie rozwoju rynku, biznesu i technologii w codziennej działalności adwokac-
kiej. Programy ewidencjonujące pracę wykonaną na  rzecz klienta, kalendarze elektroniczne czy choćby komunika-
tory, programy do konferencji on-line ułatwiają niektóre aspekty wykonywania zawodu adwokata, generując jednak 
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nierzadko nowe problemy czy zagrożenia, między innymi związane z  ochroną tajemnicy adwokackiej w  systemach 
informatycznych czy ochroną danych osobowych. Mechanizmy informatyczne powinny być budowane optymalnie, 
z uwzględnieniem potrzeb i specyfi ki zawodu adwokata. Organy samorządu adwokackiego powinny aktywnie poszuki-
wać płaszczyzn, w których mogą wystąpić zagrożenia związane z wprowadzeniem nowych technologii na tle specyfi ki 
zawodu adwokata, powinności zawodowych na tle prawa do wypoczynku i prywatności, ochrony tajemnicy adwokac-
kiej, ale również optymalizacji i efektywności adwokackiego biznesu. Działanie to powinno być wzmocnione równole-
głymi procesami szkoleniowymi i edukacyjnymi adresowanymi do członków samorządu adwokackiego, dotyczącymi 
istoty nowych narzędzi, sposobów ich wykorzystania, znaczenia dla adwokackiego biznesu, wyjaśniającymi możliwe 
zagrożenia i korzyści związane z wykorzystaniem nowych technologii. Samorząd powinien nadto stymulować powsta-
wanie narzędzi wspomagających działalność adwokatów, dedykowanych i  szeroko dostępnych dla przedstawicieli 
naszej profesji, dostosowanych do jej specyfi ki.

Siła samorządu adwokackiego jako organizacji skupiającej wiele tysięcy osób jest znaczna i  powinna być znacząca. 
Adwokatura i  adwokaci mogą być interesującymi, profesjonalnymi i  intratnym biznesowo istotnymi partnerami dla 
programistów i przedsiębiorców z dziedziny IT. Kluczem są płaszczyzny wspólnej komunikacji. Ważne jest w tym zakre-
sie podjęcie działań skierowanych na przygotowanie zaawansowanych narzędzi informatycznych przydatnych w pracy 
adwokata. Podobnie, jak ma to miejsce w dziedzinie ubezpieczeń OC, gdzie funkcjonuje jedna ogólna umowa z NRA, 
dająca możliwość skorzystania z niej wszystkim adwokatom, tak również możliwe jest przygotowanie podobnych roz-
wiązań w dziedzinie szeroko pojętej informatyzacji. Dostrzec trzeba, że dzięki takiemu rozwiązaniu obciążający indywi-
dualnie adwokata koszt obowiązkowego ubezpieczenia OC został znacząco zredukowany. Nie byłoby możliwe uzyska-
nie ubezpieczenia na takim poziomie kosztowym bez efektu skali.

Aktualnie zorganizowanie środowiska informatycznego kancelarii w pełnym zakresie spoczywa indywidualnie na adwo-
katach. Wiadomo przy tym, że powszechnie korzysta się z programów prawniczych oferowanych przede wszystkim 
przez dwa podmioty funkcjonujące na rynku polskim. Możliwe jest podjęcie starań w celu doprowadzenia do zawarcia 
umowy z jednym dostawcą lub dwoma, w ramach której adwokaci mogliby uzyskać dostęp do określonej wersji pro-
gramów na korzystnych fi nansowo zasadach. Takie rozwiązanie stanowiłoby wsparcie zarówno dla mniejszych, indywi-
dualnych kancelarii, jak i dla podmiotów skupiających większą liczbę przedstawicieli naszej profesji. Jawi się ono rów-
nież jako korzystne z perspektywy przedsiębiorców informatycznych, którzy mieliby być kontrahentami NRA, a którzy 
dziś dystrybuują takie programy za pomocą rozbudowanej sieci przedstawicieli handlowych. Synergia kosztowa dla 
obu stron wydaje się tu być oczywista.

Obok nakreślonych wyżej działań zmierzających do uzyskania zorganizowanego dostępu do baz danych czy funkcjo-
nujących na rynku programów prawniczych, NRA powinna podjąć działania zmierzające do tworzenia nowych, „szytych 
na miarę” rozwiązań informatycznych uwzględniających specyfi kę pracy adwokata, umożliwiających fi nalnie uczest-
niczenie nie tylko w e-doręczeniach, lecz również w e-procesie. Trzeba dostrzec, że również dokonane już i dopiero 
planowane zmiany prawne, choćby w zakresie procedury, wymuszają przygotowanie narzędzi, które zastąpią dotych-
czasowe, tradycyjne metody korzystania ze standardowych rozwiązań informatycznych. Prowadzenie postępowań 
elektronicznych, wideokonferencji, także rozpraw w tej formule, postępowań mediacyjnych czy arbitrażowych, odno-
towywanie doręczeń elektronicznych, prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej z organami procesowymi, 
platforma ePUAP, korzystanie z podpisu elektronicznego to zjawiska, które już dziś są obecne w naszej rzeczywistości. 
Jest ich coraz więcej, a  ich obsługa bez korzystania ze zintegrowanych systemów zarządzania jest coraz trudniejsza. 
Zadaniem samorządu adwokackiego jest wypracowanie rozwiązań informatycznych, które ułatwią adwokatom odna-
lezienie się w świecie nieuchronnej cyfryzacji procesu sądowego.

Jeszcze kilka lat temu o każdej czynności podjętej w toku postępowania przez sąd można było pozyskać informację 
jedynie poprzez osobistą wizytę w  konkretnym wydziale danego sądu bądź, w  ograniczonym zakresie, telefonicz-
nie. Dziś w pierwszej kolejności powszechnie korzysta się w tym celu z elektronicznych portali informacyjnych sądów, 
opartych na dostępie warunkowym – po zalogowaniu do własnego konta utworzonego na takim portalu. Narzędzie 
takie umożliwia jednak zasadniczo komunikację tylko w jednym kierunku. Niemałym usprawnieniem w bieżącej pracy 
adwokata mogłaby być digitalizacja akt sądowych i zbudowanie mechanizmów dostępowych opartych na właściwych 
poziomach dostępu, z wysokim profi lem dostępowym profesjonalnego pełnomocnika lub obrońcy, a także rozwinięcie 
portali w taki sposób, aby również pełnomocnik mógł umieszczać w nim przynajmniej niektóre dokumenty, w szcze-
gólności pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy, a nawet pisma procesowe i dokumenty. Tego rodzaju aktywny pro-
gram dostępowy pozwoliłby na przyjazne zbudowanie e-doręczeń. Na podstawie wygenerowanej przez system infor-
macji o złożeniu pisma procesowego lub umieszczeniu na serwerze (w portalu) orzeczenia lub zarządzenia przez sąd, 
adwokat miałby obowiązek pobrania dokumentu z serwera w określonym terminie (np. 14 dni), zaś terminy proceso-
we biegłyby od daty pobrania. Tego typu mechanizm z jednej strony znacząco przyspieszyłby postępowania sądowe, 
z drugiej zaś zapewniłby adwokatom komfort w zakresie obowiązków zawodowych i wypoczynku. Obowiązek pobra-
nia przesyłki z serwera w ciągu np. 14 dni z automatycznym skutkiem doręczenia z upływem ostatniego dnia, pozwo-
liłby na zorganizowanie 14 dniowego urlopu. Warunkiem zastosowania tego mechanizmu jest zbudowanie nowocze-
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snej platformy dostępowej, ze skrzynkami na poziomie przynajmniej ePUAP, gwarantującym dostęp z zachowaniem 
tajemnicy adwokackiej. Możliwość zamieszczania na serwerze dokumentów przez strony, w tym np. pełnomocnictwa 
pozwoliłaby na uniknięcie występującej dziś nierzadko sytuacji, w której warunkiem uzyskania dostępu do dotyczących 
danej sprawy materiałów zamieszczonych na portalu, jest fi zyczny wpływ dokumentu pełnomocnictwa do sądu, co 
istotnie utrudnia uzyskanie szybkiego dostępu do materiałów sprawy adwokatom, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy 
adwokat wykonuje zawód w siedzibie oddalonej znacznie od siedziby sądu rozpoznającego dany spór. Naczelna Rada 
Adwokacka powinna aktywnie włączyć się w działania zmierzające do zbudowania podstaw, stworzenia mechanizmów 
i rozwinięcia ich przez Ministerstwo Sprawiedliwości, z zapewnieniem uwzględniających specyfi kę zawodu adwokata 
funkcjonalności portali sądowych w opisanym powyżej kierunku.

Ustawodawca wymaga od profesjonalnego pełnomocnika znajomości oraz korzystania z licznych rozwiązań z zakresu 
IT. Organy Adwokatury zobowiązane są wspierać wiedzę adwokatów na tym polu. Choć oczywiście wielu z nas będzie 
w stanie indywidualnie dostosować się do tych wymogów we własnym zakresie, to jednak zmiana wieloletniej praktyki 
wykonywania zawodu powinna następować z aktywnym wsparciem samorządu w płaszczyźnie informatycznej, syste-
mowej i szkoleniowej. Takie wsparcie jest możliwe i pożądane. Powinniśmy organizować proces szkoleniowy członków 
naszego samorządu nie tylko w zakresie zmian prawnych dotyczących wprowadzania coraz dalej posuniętej informaty-
zacji sądownictwa czy postępowań, lecz również na polu informatycznym, technicznym i biznesowym, dając adwoka-
tom narzędzia pozwalające odpowiedzieć na nieuchronne zmiany i do nich się dostosować. Zaniechania na tych polach 
mogą prowadzić do spadku konkurencyjności naszych usług względem usług świadczonych przez inne grupy zawo-
dowe, które będą zaznajomione i wyposażone w nowoczesne narzędzia informatyczne. To my, adwokaci, możemy być 
na tym polu pionierami i wyznaczać trendy – działać w tym kierunku, aby to do nas się dostosowywano.

Czas pandemii pokazuje rosnącą wagę rozwiązań informatycznych w wykonywaniu naszego zawodu nie tylko w obsza-
rze prowadzenia postępowań czy komunikacji z organami, ale i w kontaktach z klientami i współpracownikami. Pan-
demia i związany z nią lockdown wymusiły na nas z dnia na dzień przestawienie się z tradycyjnej, znanej nam od lat 
formuły wykonywania zawodu, prowadzenia rozmów, organizacji spotkań, na formułę, w której korzystanie z urządzeń 
teleinformatycznych jest po prostu nieodzowne. Stało się tak w wyniku zdarzeń wyjątkowych, lecz proces ten będzie 
postępować i  adwokaci, jako grupa zawodowa, muszą być przygotowani i  z  optymizmem patrzeć na  takie zmiany, 
potrafi ć wykorzystać je z korzyścią dla siebie. Rozwiązania mogą być tu jednak systemowe, skoordynowane z komuni-
kacją z organami wymiaru sprawiedliwości i wbudowane w system informatyczny wspierany centralnie, przy aktywnym 
udziale samorządu adwokackiego.

Należy upowszechnić wśród adwokatów korzystanie z podpisu elektronicznego weryfi kowanego na podstawie kwalifi -
kowanego certyfi katu. Wykorzystanie tego relatywnie prostego i niedrogiego narzędzia pozwala na optymalizację pra-
cy. Podczas gdy dziś przeważnie korzysta się z bankowości elektronicznej, aby uiścić opłatę sądową czy skarbową i nie 
odwiedza się w tym celu placówki banku, jednocześnie spędza się dużo czasu, czekając w kolejkach w placówce pocz-
towej, aby nadać pismo procesowe listem poleconym. To tylko jeden z obszarów, w których można byłoby usprawnić 
pracę adwokata poprzez wykorzystanie podpisu elektronicznego, a zapewne nie najważniejszy. Można prognozować, 
że podpis elektroniczny czy inne narzędzia umożliwiające bezpieczną identyfi kację osoby, być może nie zastąpią podpi-
sów tradycyjnych, lecz będą występować obok nich, jako równorzędne i to w nieodległej przyszłości. Adwokaci powin-
ni być wdrażani do stosowania takich rozwiązań, a same rozwiązania powinny być upowszechniane poprzez działa-
nia edukacyjne, szkoleniowe i wspierające, zmierzające do ułatwienia dostępu do odpowiednich narzędzi. Każdy z nas 
powinien móc w swojej własnej Okręgowej Radzie Adwokackiej wgrać podpis elektroniczny na mikroport legitymacji 
adwokackiej i posługiwać się nim w pracy zawodowej.

Adwokaci muszą mieć możliwość nadążania za rozwojem technologii informacyjnej także z tego względu, że oddzia-
łuje on w sposób przemożny na bieżące funkcjonowanie odbiorców naszych usług – tak przedsiębiorców, jak i  inne 
grupy społeczne. Standardowo dochodzi dziś do zawierania umów na odległość – drogą elektroniczną, w tym rów-
nież przy użyciu metod zautomatyzowanego składania oświadczeń woli. Podobnie powszechne są dziś zjawiska takie 
jak wykorzystywanie chmury obliczeniowej do wykonywania działań (np. edycji dokumentów symultanicznie na odle-
głość), prowadzenie negocjacji handlowych on-line, korzystanie z usług typu SaaS (software as a service), a to wszyst-
ko z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów czy nawet smartwatchów. Adwokat może, aczkolwiek nie musi 
wykorzystywać takie narzędzia w swojej kancelarii, ale musi dostrzegać, że wykorzystują je jego klienci, ich kontrahen-
ci, ale i organy administracji publicznej. Organy samorządu adwokackiego powinny podejmować działania w zakresie 
upowszechnienia korzystania z takich rozwiązań, szkolenia w zakresie korzystania z nich oraz wykorzystania bizneso-
wego dostępu, a być może również poprzez redukcję barier kosztowych, co jest możliwe do osiągnięcia przy korzysta-
niu z efektu skali wynikającego z liczby członków adwokatury.

Dążenie do unowocześniania Adwokatury oraz wprowadzania nowych rozwiązań informatycznych musi odbywać się 
bezwzględnie w drodze ewolucyjnej, stopniowo, ze szczególnym naciskiem na poszanowanie tradycyjnego sposobu 
wykonywania zawodu adwokata. Zmiany na tym polu wymagają czasu oraz należytych działań szkoleniowych skiero-
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wanych w głównej mierze do adwokatów z dużym stażem zawodowym, z natury rzeczy bardziej narażonych na trudno-
ści związane z upowszechnieniem stosowania narzędzi informatycznych od adwokatów młodszych, dla których korzy-
stanie przynajmniej w podstawowym zakresie z osiągnięć technologii informacyjnej jest nie tylko codziennością, ale 
i elementem edukacji, którą odbyli na etapie zdobywania wykształcenia. Nie byłoby dobrym pomysłem nagłe wymu-
szanie na  adwokatach, aby rezygnowali choćby z  tradycyjnych form komunikacji. Nie można jednak ignorować czy 
zamykać się na korzystanie z innowacji stosowanych przez naszych kontrahentów oraz konkurentów, dlatego koniecz-
ne jest wyważone, ale przy tym stałe i konsekwentne edukowanie i upowszechnianie stosowania nowoczesnych roz-
wiązań informatycznych w praktyce wykonywania zawodu adwokata.

Z  powyższych względów organy samorządu adwokackiego muszą być również aktywne w  procesie legislacyjnym, 
zwłaszcza tam, gdzie zmiany prawa zmierzałyby do narzucenia pełnomocnikom korzystania z rozwiązań informatycz-
nych w celu ułatwienia pracy sądom i organom, bez należytego poszanowania interesów innych uczestników procesu. 
Nie można pozwolić, aby adwokaci zostali postawieni przed faktem dokonanym w tak ważnych sprawach, jak choćby 
kwestie elektronicznych doręczeń korespondencji kierowanej do pełnomocników przez sądy bądź inne organy. Stano-
wisko przedstawicieli środowiska adwokatów musi być tu wyraźne i jednoznaczne.

Nie można budować systemu bez zapewnienia właściwych standardów dostępowych gwarantujących bezpieczeństwo 
informatyczne, zapewnienie tajemnicy adwokackiej, wielostronną i niezakłóconą komunikację z sądem, przy wykorzy-
staniu bezpiecznych łączy i skrzynek dla adwokatów. Nie rozwiązuje się problemów wymiaru sprawiedliwości w opar-
ciu o rozwiązania doraźne, niestandardowe, wymagające nagłej, niebezpiecznej i nieuzasadnionej zmiany modelu pro-
wadzenia kancelarii, bez jednoczesnego wprowadzenia mechanizmów gwarancyjnych, zapewniających zachowanie 
istoty relacji adwokat-klient, dających możliwość realnego dostosowania się do zmian, umożliwiając zarazem członkom 
naszego samorządu realizację innych, poza zawodową, ról społecznych. Przykładowo, wprowadzenie rozwiązania, któ-
re miałoby polegać na obligatoryjnym uznaniu skuteczności doręczenia pisma sądowego z momentem jego wprowa-
dzenia do systemu informatycznego bądź rozwiązania podobnego, zmierzającego do tego samego celu. Jest to pro-
pozycja zbyt radykalna, nielicząca się z dzisiejszym standardem prowadzenia praktyki adwokackiej oraz stawianymi 
adwokatom wymogami. Nowe rozwiązania muszą uwzględniać element dobrowolności czy zgody na ich zastosowa-
nie, przynajmniej na pierwszym etapie ich funkcjonowania, aby stopniowo wykształcić dopiero standard posługiwania 
się nimi, czego przykładem może być przewidziany dziś w procedurze cywilnej obowiązek bezpośredniego doręczania 
sobie korespondencji pomiędzy pełnomocnikami profesjonalnymi, wprowadzony niegdyś tylko jako opcja. Dopiero 
takie dojrzałe, sprawdzone rozwiązania mogą być wprowadzane jako mające powszechne obligatoryjne zastosowanie 
do wszystkich. Organy samorządu adwokackiego muszą zatem stać na straży cywilizowanego modelu wdrażania roz-
wiązań innowacyjnych.
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II. NASZ 
 SAMORZĄD.

A. Samorząd nowoczesny.
B. Samorząd szybki, przejrzysty kompetencyjnie.
C. Samorząd czytelnie finansowany.
D. Jedność i wspólnota.
E. Samorząd solidarny i wspierający.
F. Samorząd działający strategicznie.
G. Samorząd międzynarodowy.
H. Samorząd aktywny w sferze prawnej.
I. Samorząd a pozasądowe formy wykonywania 
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ISTOTA I FUNDAMENT 
ADWOKATURY: 

  NOWOCZESNOŚĆ

  SKOORDYNOWANIE

  PROFESJONALIZM

  OSZCZĘDNOŚĆ

  TRANSPARENTNOŚĆ

  APOLITYCZNOŚĆ  
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II. NASZ SAMORZĄD.

Bez wątpienia najgłębszą istotą i  fundamentem Adwokatury jest samorządność. Samorząd adwokacki stanowi nie tylko 
emanację wolnościowej, opartej na  prawie do samostanowienia, istoty adwokackiej profesji, lecz nadto realizuje ważne 
zadania publiczne. By móc jeszcze efektywniej tworzyć warunki do ich wykonywania, by lepiej, mocniej, efektywniej chronić 
adwokackie prawa, by, dbając o rozwój i budowę nowoczesnych form szkolenia zawodowego, zwiększyć skuteczność prze-
prowadzania procesu doskonalenia zawodowego adwokatów i kształcenia aplikantów adwokackich, by dbać o przestrze-
ganie zasad etyki zawodowej, z uwzględnieniem jednak konieczności dostosowania zasad deontologicznych do realnych 
potrzeb adwokatów, istotne jest zadbanie o nowoczesność, skoordynowanie, profesjonalizm, oszczędność, transparentność 
i apolityczność samorządu adwokackiego.



37

A. Samorząd nowoczesny, skoordynowany, profesjonalny, oszczędny i apolityczny.
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Dążąc do unowocześnienia mechanizmów praktycznego działania samorządu adwokackiego, niezbędne jest stworze-
nie programów zintegrowanego zarządzania jego sprawami. Słabości tradycyjnej formy, opartej na fi zycznym przesyła-
niu akt za pośrednictwem Poczty Polskiej, najpełniej zobrazowała pandemia COVID-19, otwierając zarazem nieuchron-
nie drogę do cyfryzacji i harmonizacji międzyizbowych mechanizmów przesyłowych i koordynacyjnych. Konieczność 
digitalizacji jest oczywista, wspierać ją jednak musi zapewnienie bardziej efektywnej komunikacji, możliwej dzięki har-
monizacji przepływu informacji na wszystkich poziomach samorządu, a także dzięki ujednoliceniu systemów wykorzy-
stywanych przez NRA oraz poszczególne Izby Adwokackie.

Informatyzacja polegać musi dziś na wprowadzeniu Adwokatury w erę cyfrową. Pierwszym krokiem powinna być digi-
talizacja akt osobowych i dyscyplinarnych oraz wszelkich materiałów na poziomie NRA i Rad Adwokackich. Równole-
gle postępować musi budowa programu informatycznego opartego na  centralnym serwerze (NRA) oraz serwerach 
lokalnych (ORA) z poszczególnymi, różnymi uprawnieniami w zakresie dostępu do danych. Kolejnym krokiem jest baza 
uchwał i innych stanowisk organów Adwokatury i Izb Adwokackich oraz baza rozstrzygnięć dyscyplinarnych, ułatwia-
jące ujednolicenie praktyki oraz wykorzystanie doświadczeń na poziomie Izb. Zintegrowane systemy, umożliwiające 
korzystanie w sposób nieskomplikowany z rozwiązań wspólnych dla różnych Izb Adwokackich, przełożą się na opty-
malizację kosztów. Dziś obserwuje się bowiem konieczność powtarzania tych samych prac przez poszczególne Izby, co 
generuje niepotrzebne wydatki i prowadzi niekiedy do niejednolitej praktyki. Ważnym zagadnieniem pozostaje cyfro-
we przesyłanie zdigitalizowanych akt i decyzji, usprawniające i przyspieszające postępowania. Krok dalszy to doręcze-
nia elektroniczne i elektroniczna komunikacja w czasie rzeczywistym, nie tylko wewnątrz organów samorządowych, 
lecz również na zewnątrz. Z czasem możliwe okaże się podejmowanie czynności w ramach prowadzonych postępowań 
w formie on-line. Jednocześnie, potrzebne jest zapewnienie członkom samorządu odpowiednich skrzynek mailowych, 
spełniających standardy doręczeń w postępowaniach, z zachowaniem niezbędnych tajemnic. Zbudowane w ten spo-
sób mechanizmy informatyczne mogą być z powodzeniem wykorzystane w toku informatyzacji wymiaru sprawiedli-
wości, poprzez włączanie adwokatów do postępowań za pośrednictwem serwerów organów Adwokatury.

Wdrożenie zaprezentowanych wyżej mechanizmów zapewni szybkość, rzetelność, przejrzystość oraz najwyższe stan-
dardy funkcjonowania nowoczesnego samorządu zawodowego i przełoży się tym samym na zwiększenie profesjonali-
zmu, zagwarantowanie jeszcze wyższego poziomu i fachowości samorządu adwokackiego.

Nie ma wątpliwości, że w przypadku Adwokatury ważne jest również zadbanie o jej neutralność polityczną. Podkreśle-
nia wymaga, że nie chodzi tutaj o ograniczanie poszczególnych członków samorządu adwokackiego w indywidualnych 
działaniach ideologicznych czy społecznych. Tu bowiem każdy adwokat korzystać może z pełnej swobody prezento-
wania poglądów. W dobie licznych sporów na tym tle ważnym jest nie tylko, by szanować siebie nawzajem, ale także 
by uszanować i chronić neutralność polityczną Adwokatury. W tym zakresie potrzebne jest prezentowanie poglądów 
prawnych w odpowiedni sposób i w odpowiedniej formie.
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B. Samorząd o szybkich i drożnych mechanizmach decyzyjnych; organy samorządu 
o czytelnych kompetencjach.

Niezbędne do zapewnienia prawidłowego i skutecznego działania samorządu adwokackiego jest zadbanie o czytelny 
i efektywny podział kompetencyjny jego organów. Szczególnie istotne w tym zakresie jest wprowadzenie przejrzystej 
i wyraźnej struktury kompetencyjnej wewnątrz Prezydium i Naczelnej Rady Adwokackiej. Nie mniej istotne wydaje się 
zharmonizowanie i udrożnienie kompetencji w płaszczyźnie pomiędzy NRA a posiadającymi osobowość prawną Izbami. 
W tym zakresie szczególnie ważna jest zasada niedublowania kompetencji, ustalenie zadań oraz zapewnienie komunika-
cji i udziału osób w podzielonych zadaniach na poziomie Izb i NRA. Wypracowanie systemu koordynowania kompetencji 
i odpowiednia koordynacja działań podmiotów odpowiedzialnych za różne obszary kompetencji przyczynić się musi do 
wypracowania sprawnego systemu komunikacji, a w konsekwencji zagwarantuje należyty przepływ informacji pomię-
dzy Izbami a NRA, wewnątrz Prezydium i w obrębie Naczelnej Rady Adwokackiej. Czytelność i przejrzystość podziału 
kompetencji poszczególnych organów samorządu adwokackiego dodatkowo ułatwi monitorowanie postępów w wyko-
nywaniu powierzonych zadań, a tym samym i usprawni funkcjonowanie samorządu adwokackiego.
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C. Samorząd czytelnie fi nansowany.

Działalność fi nansowa samorządu wymaga przyjęcia jasnych i spójnych zasad. Budżet należy zaplanować w oparciu 
o  preliminarze przygotowane przez komisje i  referaty działające przy NRA oraz dziekanów Okręgowych Rad Adwo-
kackich. Preliminarze powinny zostać złożone najpóźniej do dnia 31 października każdego roku oraz zawierać harmo-
nogram planowanych wydarzeń/wydatków na kolejny rok kalendarzowy wraz z wnioskami o dofi nansowanie owych 
działań oraz z ich kosztorysem. Wstępna weryfi kacja preliminarzy powinna zostać dokonana przez Skarbnika. Należy 
rozważyć powołanie komisji fi nansowej wspierającej Skarbnika NRA i ewentualnie koordynatora działalności tej komi-
sji, którzy obowiązani byliby do czuwania nie tylko nad prawidłowym przebiegiem procesu składania preliminarzy i do 
ich weryfi kacji, ale też do następczej kontroli ich wykonania. Po wstępnej ocenie prognoz kosztowych opracowanie pre-
liminarza budżetowego NRA na kolejny rok, w tym ujęcie w jego treści poszczególnych propozycji wydatków i działań, 
powierzyć należy Księgowości/Działowi Finansowemu. Dopiero tak przygotowany projekt preliminarza powinien tra-
fi ć, z odpowiednim wyprzedzeniem, pod obrady Prezydium NRA. Prezydium NRA powinno pełnić w realizacji budżetu 
rolę koordynacyjną i wykonawczą.
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Działalność samorządowa, w tym działalność poszczególnych Komisji i Referatów funkcjonujących przy NRA, powoła-
nych w ramach realizowania ustawowych celów i zadań Adwokatury, wymaga poprzedzenia wcześniejszym procesem 
przygotowawczym, mającym na celu zoptymalizowanie zakresu funkcjonowania komisji i zabezpieczenie w budżecie 
źródła ich fi nansowania. Zakres kompetencji działalności poszczególnych obszarów samorządu, w tym także realiza-
cja przyjętego budżetu, musi być nadzorowana przez koordynatora odpowiedzialnego za całokształt prac związanych 
z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu czy przedsięwzięcia.

Wydatkowanie środków powinno być transparentne, a każdy wydatek – przemyślany i celowy. Konieczne jest kontro-
lowanie wydatkowania poprzez przekazanie informacji o  rozpoczęciu realizacji zaplanowanego wydatku, określenie 
formy rozliczenia, realizację płatności oraz końcowe rozliczenie wydatku. W ramach budżetu NRA fi nansowane winny 
być wyłącznie te przedsięwzięcia, które służą realizacji ustawowych zadań Adwokatury w wymiarze ponadizbowym 
i z takim też założeniem udzielane byłoby wsparcie dla Izb adwokackich.

W ramach optymalizacji wydatków NRA warto rozważyć np. podjęcie działań mających na celu popularyzację korzysta-
nia z elektronicznej formy dostępu do wydawanego przez NRA miesięcznika „Palestra” oraz usprawnianie tego dostępu, 
co przekładałoby się na obniżenie kosztów związanych z drukiem oraz kolportażem miesięcznika.

D. Jedność i wspólnota.

Samorząd to nie tylko ogół jednostek, tj. adwokatów i aplikantów adwokackich. Samorząd to wspólnota posiadająca 
określone wartości i zasady. Dbałość o jedność i wspólnotę Adwokatury umożliwi nie tylko zapewnienie efektywnego 
działania samorządu adwokackiego, lecz również stanowić będzie podstawy ułatwiające stawienie czoła wyzwaniom 
i przeciwnościom, których niemało jest w otaczającej nas rzeczywistości. W osiągnięciu tego pomoże zwiększenie czę-
stotliwości odbywania, a zarazem wzmocnienie znaczenia Krajowego Zjazdu Adwokatury. Krajowy Zjazd Adwokatury 
winien być płaszczyzną zapewniającą przestrzeń do dialogu i debaty w ważnych dla Adwokatury sprawach. Wypraco-
wane przez KZA stanowiska pozwolić mogą na wyraźne i kreatywne wytyczanie kierunków działania samorządu adwo-
kackiego. Zapewnienie jedności i wspólnoty samorządu adwokackiego wtedy będzie możliwe, gdy położy się nacisk 
na to, by Adwokatura była dostępna dla wszystkich. Chodzi o to, by nie tylko zachęcać, ale też ułatwiać i umożliwiać 
niewłączającym się bezpośrednio w instytucjonalną działalność samorządową adwokatom i aplikantom adwokackim 
branie udziału w życiu samorządowym. Ważną sferą wymagającą poprawy w tym zakresie jest również wypracowanie 
mechanizmów ułatwiających pełnienie funkcji samorządowych zwłaszcza adwokatkom. Pogodzenie aktywności zawo-
dowej z aktywnością prywatną jest znacznie trudniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn. Dla samorządu ważne jest nato-
miast, by każda zainteresowana adwokatka i każdy zainteresowany adwokat, mógł brać aktywny udział w życiu samo-
rządowym, jeśli tak postanowi.
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E. Samorząd solidarny i wspierający.

Zapewnienie jedności i wspólnoty jest możliwe tylko wtedy, gdy samorząd adwokacki będzie solidarny i wspierający. 
Tylko w ten sposób można bowiem zapewnić jednolity poziom funkcjonowania we wszelkich obszarach samorządu, we 
wszystkich Izbach. Chodzi tutaj nie tylko o podejmowanie przez poszczególne Izby działań na poziomie lokalnym, lecz 
również o to, by podejmując określone działania, mieć na uwadze także ich wpływ na obszary organizacyjnie lub fi nan-
sowo słabsze. Sytuacja poszczególnych Izb jest różna. Ma na to wpływ wiele czynników, jak choćby liczba członków, czy 
zasięg terytorialny izby. Jednym z podstawowych celów powinno być więc wdrożenie odpowiednich i przemyślanych 
mechanizmów solidarnościowych w obszarach objętych samorządową aktywnością. Mając na uwadze różnice zarów-
no organizacyjne, jak i fi nansowe występujące na poziomie poszczególnych izb, ważnym zadaniem będzie wsparcie 
słabszych obszarów. Z uwagi na istniejące dysproporcje, istotne jest zapewnienie warunków nie tylko organizacyjnych, 
koordynujących lecz również wspierających, fi nansowych, w celu zapewnienia równoprawnego uczestniczenia wszyst-
kich Izb w funkcjonowaniu samorządu. Osiągnięcie powyższego ułatwić może wewnętrzne zintegrowanie środowiska 
adwokackiego na różnych płaszczyznach. Pozwoli to zwiększyć komunikatywność, otworzyć nowe formy współdziała-
nia pomiędzy poszczególnymi Izbami.
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F. Samorząd działający strategicznie.

Wyjątkowo istotne dla samorządu adwokackiego jest podejmowanie długoterminowych strategicznych założeń, 
pozwalających na  wytyczanie działań zmierzających do zdefi niowanych, wyznaczonych i  postawionych sobie przez 
Adwokaturę celów. Niezbędnym jest więc sukcesywne aktualizowanie strategii, stawianie celów, obieranie metod 
operacyjnych, skoordynowanie działań realizujących założenia strategiczne, operacyjne, wymagające uprzedniego 
uwzględnienia wielu okoliczności. Nie chodzi tutaj jedynie o gloryfi kowanie planowania, lecz o zapobiegnięcie czysto 
reaktywnemu działaniu samorządu adwokackiego. Strategiczny plan należy skutecznie wdrażać, lecz również regular-
nie sprawdzać, czy wypracowane mechanizmy – z uwagi na zachodzące zmiany – nie uległy dezaktualizacji. W konse-
kwencji ważna jest zaplanowana i przemyślana w perspektywie długoterminowej oraz poddana analizie w perspekty-
wie bilansu zysków i strat reakcja na potrzebę usprawnienia czy modyfi kacji zastosowanych metod i mechanizmów. 
Planowanie strategiczne umożliwia koordynację działań i strzeże przed pokusą rozwiązywania jedynie doraźnych pro-
blemów. Pozwala zarazem skoncentrować się na realizacji długoterminowych celów, których osiągnięcie może niekiedy 
wymagać powściągliwości i ograniczenia pochopnych reakcji po stronie samorządu adwokackiego.
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G. Samorząd reagujący na zmieniające się potrzeby Adwokatury.

Nie ulega dziś wątpliwości, że otoczenie, w którym funkcjonuje Adwokatura i w którym świadczone są usługi prawne, 
dynamicznie się zmienia, a  za  zmianami tymi podążać musi również samorząd. Rozważanie kierunków jego rozwo-
ju powinno być aktualizowane w zależności od nowo pojawiających się i ewoluujących potrzeb rynku adwokackiego, 
które powinny zostać poddane profesjonalnej analizie w celu opracowania rozwiązań mających pomóc Adwokaturze 
pozostawać samorządem nowoczesnym i konkurencyjnym względem innych podmiotów świadczących usługi o profi -
lu zbliżonym do usług prawnych adwokata.
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Mówiąc o zmianach w otoczeniu, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące procesy:

- zmiany w zakresie skłonności do korzystania z usług adwokatów – ten trend na chwilę obecną należy postrzegać jako 
wyzwanie dla Adwokatury; wymusza on utrzymywanie aktywnej postawy samorządu i jego członków, a także dbanie o to, 
by usługi adwokata pozostawały atrakcyjne na rynku usług prawniczych; na spadek zainteresowania klasycznie pojmowa-
nymi usługami prawnymi może działać rosnąca konkurencja, rozwój nowych technologii, umożliwiających np. sprawne 
zawieranie umów, powszechny dostęp do informacji i wzrost samodzielności potencjalnych klientów w rozwiązywaniu 
swoich problemów prawnych, spadek zainteresowania wytaczaniem procesów sądowych; wszystkie te czynniki stanowią 
bodziec do zmian w obrębie samorządu, które cały czas się dokonują i w drodze wieloletniej ewolucji przeobraziły struktu-
rę jego członków tak, że do zmiany tej musi być dopasowany również sam samorząd, sposób zarządzania nim oraz zasady 
jego etyki, by zintegrować swoich członków i budować poczucie przynależności do społeczności adwokackiej;

- wzrost liczby adwokatów na rynku, który wpływa nie tylko na trudności w dostępie do rynku szczególnie dla młodych 
adwokatów, rozpoczynających działalność zawodową, ale również na konieczność zmiany podejścia do szkoleń zawodo-
wych oraz szkoleń dla aplikantów, komunikacji wewnątrzsamorządowej, dostosowania modelu zarządzania samorządem, 
który stał się zbyt duży, aby w pełni realizować swój potencjał bez szerszego niż aktualne zaangażowania adwokatów 
zarówno na szczeblu lokalnym jak i centralnym;

- powstanie konkurencyjnych usług prawnych i  rozwój nowych technologii, które wymuszają odejście od klasycznego 
postrzegania wizerunku adwokata i  oferowanie usług konkurencyjnych względem innych podmiotów prowadzących 
działalność o zbliżonym lub wręcz tożsamym zakresie; wydaje się, że adwokaci zmiany te dostrzegają, co widać w znacz-
nym poszerzeniu obszaru ich aktywności zawodowej – adwokat to dziś równie często obrońca w sprawie karnej, co praw-
nik korporacyjny, mediator i arbiter w sądzie polubownym, doradca restrukturyzacyjny, prawnik zajmujący się nowymi 
technologiami i  prawem własności intelektualnej czy prawnik w  organizacji międzynarodowej zajmującej się ochroną 
praw człowieka; samorząd jest wewnętrznie zróżnicowany kompetencyjnie, a wybór specjalizacji nie ogranicza się do pra-
wa cywilnego i rodzinnego, administracyjnego oraz prawa karnego; aby usługi adwokackie pozostawały atrakcyjne i kon-
kurencyjne względem współcześnie rozwijających się gałęzi oraz narzędzi pozwalających często na rozwiązywanie pro-
stych problemów prawnych bez konieczności zasięgania porady prawnej, nowoczesny musi być również samorząd jako 
organizacja; w tym zakresie istotne jest zapewnienie adwokatom możliwości wielopłaszczyznowej edukacji oraz promocja 
wizerunku adwokata jako specjalisty nie tylko w zakresie procesów sądowych, a także bieżąca analiza dostępnych narzędzi 
z zakresu LegalTech, usprawniających pracę adwokatów;

- wzrost liczby prawników przedsiębiorstw – proces ten ze sprawami Adwokatury wiąże się dwojako – po pierwsze, wie-
lu z adwokatów staje się prawnikami przedsiębiorstw, co często wpływa na decyzję o np. rezygnacji z odbywania aplika-
cji adwokackiej, albowiem skupiona jest ona przede wszystkim na przygotowaniu do reprezentacji klienta przed sądem, 
ponieważ tego rodzaju wiedza jest weryfi kowana na egzaminie adwokackim w najszerszym zakresie; ponadto, zagadnie-
nie to należy analizować na płaszczyźnie popytu na usługi prawne, ponieważ organizacja wewnętrznych działów praw-
nych i rezygnacja ze zlecania usług zewnętrznym kancelariom jest w chwili obecnej praktyką standardową na rynku usług 
prawnych;

- wzrost świadomości i oczekiwań klienta – to zjawisko związane jest przede wszystkim z szerokim upowszechnieniem 
dostępu do informacji w  Internecie i  sprawia, że adwokat powinien być świadom możliwości poddania wykonywanej 
przez niego pracy kontroli społecznej – jego usługi mogą zostać ocenione nie tylko w aspekcie formalnym, tj. pod kątem 
spełnienia wymogów wynikających ze Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu, ale również pod kątem komu-
nikacji z klientem i dopasowania do jego indywidualnych oczekiwań; ponadto, wielu klientów profesjonalnych posiada 
dostatecznie wysoki poziom świadomości prawnej, by samodzielnie weryfi kować jakość świadczonej na ich rzecz usłu-
gi; profi l klienta korzystającego z usług adwokata uległ zatem zmianie i wymaga on również od adwokata odpowiednich 
umiejętności miękkich oraz znajomości specyfi ki i dynamiki swojej działalności; obok wszystkich tych czynników należy 
mieć na uwadze fakt, że klient często oczekuje od adwokata np. komunikacji zdalnej, pracy zespołowej, interdyscyplinar-
ności, czy precyzyjnego raportowania świadczonych na jego rzecz usług w czym znaczące wsparcie stanowią powstające 
w tym celu technologie; wszystkie te czynniki doprowadziły do ewolucji wizerunku „starannego adwokata”, który warto 
systemowo określić wewnątrz samorządu adwokackiego, aktywnie decydując o tym, jaką rolę powinien pełnić adwokat 
w społeczeństwie i jak kształcić do niej aplikantów; nowoczesny adwokat to adwokat odpowiadający potrzebom rynku 
oraz konkurencyjny względem innych podmiotów oferujących usługi na rynku prawniczym;

- wzrost znaczenia mediów społecznościowych i budowania wizerunku w Internecie – zagadnienie to ściśle powiązane 
jest ze sposobem pozyskiwania klientów przez adwokata; współcześnie musi on w tym zakresie wykazywać dużą aktyw-
ność, co jednocześnie stoi w pewnej sprzeczności z założeniem leżącym u podstaw zakazu reklamy usług adwokackich; 
pewną niszę w tej płaszczyźnie wypełniły media społecznościowe oraz prowadzenie blogów internetowych, które pozwa-
lają poznać adwokata oraz jego umiejętności i przemyślenia; taką działalność należy uznać za standard nie tylko wśród 
członków Adwokatury, ale również wśród innych podmiotów świadczących usługi na rynku prawniczym, często posługu-
jących się komunikatami i zabiegami typowo reklamowymi, z których adwokaci korzystać w żadnym stopniu nie mogą, 
co w oczach klienta może wpływać na postrzeganie Adwokatury jako samorządu nieobecnego w nowoczesnych kana-
łach komunikacji; Adwokatura potrzebuje więc określenia docelowego kształtu tej komunikacji oraz jej zasad w sposób 
dostępny dla każdego adwokata zainteresowanego rozwojem działalności zawodowej, by pozostawać konkurencyjną 
względem innych podmiotów.
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H. Samorząd międzynarodowy.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej, państwem uznającym europejskie wartości i kulturę, stroną wielu umów mię-
dzynarodowych obowiązujących bezpośrednio w polskim porządku prawnym. Z uwagi na prawne mechanizmy ochro-
ny wspólnych wartości i uczestniczenie RP w międzynarodowych organizacjach, również samorząd adwokacki winien 
być aktywny na arenie międzynarodowej i pozostawać instytucjonalnie osadzony w strukturach międzynarodowych. 
Skoordynowana współpraca na arenie międzynarodowych adwokackich struktur pozwoli nie tylko zaobserwować tren-
dy, działania i funkcjonowanie środowisk adwokackich w innych krajach, lecz stworzy szanse na wdrożenie wykorzy-
stywanych w  innych krajach rozwiązań, o  ile mogą one przyczynić się do usprawnienia naszego samorządu. W tym 
celu należy zapewnić samorządowi adwokackiemu efektywną współpracę z zagranicznymi samorządami adwokacki-
mi, analizować zagraniczne rozwiązania legislacyjne, instytucjonalne i organizacyjne, by móc w konsekwencji korzystać 
z dobrych praktyk i rozwiązań wypracowanych przez zagraniczne samorządy. Niezbędna jest też dbałość o reprezenta-
tywność Adwokatury w międzynarodowych organizacjach samorządów zawodowych oraz o prawidłową jej reprezen-
tację. Tylko kompleksowe i skoordynowane działania mogą doprowadzić do właściwej ochrony tajemnicy adwokackiej, 
standardów zawodowych, wzmocnienia szkolenia aplikanckiego, adwokackiego doskonalenia zawodowego, mediacji 
i arbitrażu oraz zbudowania bazy materiałów szkoleniowych.
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I. Samorząd aktywny w sferze prawnej.
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Jednym z podstawowych, najdonioślejszych i ustawowo wyznaczonych zadań Adwokatury jest współdziałanie w kształ-
towaniu prawa. Jego realizacja z założenia ma przyczynić się do poprawy warunków praktycznego wykonywania zawodu 
przez adwokatów, ale też, w szerszym zakresie, doprowadzić do zmian legislacyjnych mających na celu ochronę interesów 
innych grup społecznych oraz podstawowych praw i wolności obywateli.

Niezbędne w tym zakresie jest zbudowanie mechanizmów oddziaływania na proces legislacyjny. Z natury rzeczy – z uwa-
gi na samorządową istotę Adwokatury – środki oddziaływania mogą mieć charakter jedynie pośredni.

Środowisko adwokackie zawsze cechowała postawa proaktywna i gotowość do wykazywania inicjatywy. Dostrzeżenie 
problemu w otoczeniu prawnym, gospodarczym czy społecznym skutkuje w Adwokaturze głęboką refl eksją nad istotą 
zagadnienia i oceną możliwych do przyjęcia, optymalnych kierunków dalszego działania.

Ten potencjał zasługuje na pełne wykorzystanie, przez co rozumieć należy nie tylko prezentowanie przez Adwokaturę 
poglądów na określone tematy, ale też przekucie ich w rozwiązania, które zostaną uwzględnione w treści aktów praw-
nych i będą stosowane.

Osiągnięcie pełnego sukcesu w realizacji zadania polegającego na współdziałaniu przez Adwokaturę w kształtowaniu 
prawa wymaga w pierwszej kolejności rzetelnego przygotowywania stosownych, profesjonalnych projektów zmian, dzię-
ki czemu przemyślenia i postulaty nabierają skonkretyzowanego charakteru, przedstawiają nie tylko problem, ale jedno-
cześnie i remedium, stanowią propozycję gotowego rozwiązania i mogą być w takim kształcie niezwłocznie procedowa-
ne na dalszych etapach działań legislacyjnych. Ważne jest pełne wykorzystanie przez Adwokaturę właściwego czasu, co 
wymaga stałego monitoringu umożliwiającego wybranie optymalnego momentu dla uruchomienia procesów zmierza-
jących do poprawy jej otoczenia normatywnego.

Z tego względu niezbędne jest zbudowanie wewnątrzsamorządowego mechanizmu prowadzenia działań w obszarze 
legislacyjnym. Wiceprezes lub również inny członek Prezydium NRA powinni zajmować się wyłącznie działalnością legi-
slacyjną i koordynować działanie organów pomocniczych.

Osobiste działania koncentrować się muszą na  koordynowaniu: procesu legislacyjnego i  współpracy parlamentarnej 
(Komisja ds. Prac Parlamentarnych), procesu przygotowania inicjatyw legislacyjnych w obszarze istotnym dla Adwokatury 
(Komisja Legislacyjna i współpracujące z nią ciała powołane ad hoc – do konkretnego projektu), procesu opiniowania pro-
jektów ustaw istotnych dla Adwokatury (Komisja Legislacyjna), procesu prowadzenia badań oczekiwań środowiska (OBA), 
procesu informacyjnego i publikacyjnego (Palestra i inne media informacyjne, adwokatura.pl). W powyższym obszarze 
centralne miejsce zajmują: właściwy wiceprezes, przewodniczący Komisji Legislacyjnej i Komisji ds. Prac Parlamentarnych, 
prezes OBA, Prezydium i Redaktor Naczelny Palestry. Równie istotne jest koordynowanie działalności lobbingowej, czemu 
przysłużyć mogłyby się działania mające na celu doprowadzenie do powstania Koła Adwokatów w Parlamencie spośród 
adwokatów różnych barw politycznych w Parlamencie zasiadających. Funkcją tego Koła byłoby podejmowanie inicjatyw 
ważnych dla środowiska adwokackiego lub szerzej: prawniczego.

Adwokatura nie może jednak na powyższych mechanizmach kompetencyjnych poprzestać. Zamiast roli podmiotu tylko 
sugerującego pewne modyfi kacje czy formułującego opinie, musi przyjąć w procesie kształtowania prawa rolę równo-
rzędnego partnera do dyskusji nad niezbędnymi zmianami w prawie. To zaś wymaga stałej obecności w procesie legisla-
cyjnym. Proces budowania przez Adwokaturę pozycji, która będzie na tyle silna, by umożliwiać ostatecznie wprowadzenie 
do porządku prawnego pożądanych zmian, wymaga nadto intensyfi kacji jej inicjatyw w życiu publicznym.

Adwokatura musi być postrzegana przez obywateli jako obecna i aktywna w tych wszystkich sferach, które wymagają 
ingerencji prawodawczej. Dostrzeżenie przydatności jej struktur przez społeczeństwo jest kluczowe, by głos Adwokatu-
ry został uwzględniony przez gremia, w kompetencji których leży bezpośredni wpływ na kształtowanie prawa. Ponieważ 
proces ten odbywa się na różnych szczeblach, tak centralnych, jak i tych lokalnych, Adwokatura musi wypracować silną 
strukturę, mającą dostęp do wszystkich tych środowisk, a zatem i możliwość prowadzenia realnej współpracy w płasz-
czyźnie legislacji. Bez wątpienia jednak oblicze Adwokatury musi pozostać apolityczne.

Uwikłanie w spory partyjne, czy wręcz bycie narzędziem w ręku jego stron, stanowiłoby zaprzeczenie roli Palestry w pań-
stwie i jednocześnie zaprzeczenie jej osiągnięć w walce o ochronę praw i wolności obywatelskich na przestrzeni dziejów.

Wreszcie Adwokatura, jako poważny partner w dyskusji nad zmianami w prawie, musi mieć kompetentnych i zaanga-
żowanych reprezentantów, którzy będą potrafi li nie tylko inicjować rozmowy, ale też wpływać realnie na ich przebieg, 
przełamywać impas i czuwać nad tym, by problemy nie pozostawały nierozwiązane czy zapomniane, innymi słowy, by 
zgłoszone postulaty przybrały postać możliwych do zastosowania regulacji prawnych. Mowa tu o liderach, którzy prezen-
tować będą stanowisko uwzględniające interesy całego środowiska adwokackiego, których głos będzie głosem ogółu.

Skuteczne współdziałanie w  kształtowaniu prawa wymaga zatem przygotowania odpowiednich projektów stanowią-
cych odpowiedzi na sygnalizowane problemy, stałej obecności Adwokatury w życiu publicznym, rozwinięcia jej struktur 
także na poziomie lokalnym, wyznaczenia odpowiednich reprezentantów, a wszystko to przy zachowaniu neutralności 
politycznej.
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J. Samorząd a pozasądowe formy wykonywanie zawodu adwokata.

Równie istotne jest podjęcie działań mających na celu wspieranie przez samorząd adwokacki pozasądowych form wyko-
nywania zawodu przez poszczególnych jego członków. Różne formy wsparcia będą dotyczyły sfer doradztwa prawne-
go, korporacyjnego, podatkowego, biznesowego, negocjacyjnego, mediacyjnego, arbitrażowego i  innych sposobów 
funkcjonowania adwokatów na rynku usług prawnych. Dla określenia Adwokatury jako kompetentnej i nowoczesnej, 
niezbędne jest wykorzystanie Centrum Mediacji przy NRA jako ośrodka koordynującego i wspierającego ośrodki przy 
wszystkich Izbach adwokackich. Nowoczesność to także poszerzanie rynku pozasądowych form rozwiązywania sporu, 
w tym przez udzielanie członkom samorządu adwokackiego, preferującym tego rodzaju formy wykonywania zawodu, 
wsparcia instytucjonalnego, szkoleniowego, deontologicznego i informatycznego.
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III. NASZ 
 WIZERUNEK

SKOORDYNOWANIE STRATEGII WIZERUNKOWEJ z: 
 priorytetowymi zadaniami Adwokatury,
 przekazem zewnętrznym zawodu adwokata,
 właściwymi standardami wykonywania zawodu, 
 opartymi na Kodeksie Etyki Adwokackiej,
 przekazem płynącym ze środowiska 
 adwokackiego i opinii publicznej.

jako samorządu zintegrowanego, 
SILNEGO, ODWAŻNEGO 
w swoich działaniach.

  UDZIELANIE POMOCY PRAWNEJ; 

  WSPÓŁDZIAŁANIE W OCHRONIE PRAW 
I WOLNOŚCI OBYWATELSKICH; 

  WSPÓŁDZIAŁANIE W KSZTAŁTOWANIU 
I STOSOWANIU PRAWA; 

  ZAUFANIE SPOŁECZNE; 

  EDUKACJA; 

  OCHRONA PRAWORZĄDNOŚCI.
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III. NASZ WIZERUNEK

Należy zdecydowanie odejść od wizerunku skostniałej, powolnej i reaktywnej Palestry. Trzeba wykorzystać poten-
cjał, który tkwi w  środowisku adwokackim, składającym się z  kreatywnych, energetycznych osób, skupionych 
na pomocy innym.

A. Budowa wizerunku Adwokatury. Skoordynowanie strategii wizerunkowej 
z priorytetowymi zadaniami Adwokatury.

Adwokatura ma za zadanie realizować założenia stanowiące fundament jej działalności, tj. udzielanie pomocy prawnej, 
współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. By móc realizować 
te założenia i chronić obywateli, niezbędne jest, by Adwokatura budziła zaufanie społeczne, edukowała i stała na straży 
praworządności. Cele te Adwokatura może osiągnąć w drodze realnych działań wizerunkowych, opartych na ogólnych 
postulatach wyznaczających ramy postępowania.

Niezbędne jest skoordynowanie strategii wizerunkowej z  priorytetowymi zadaniami Adwokatury, z  przekazem 
zewnętrznym zawodu adwokata, z właściwymi standardami wykonywania zawodu, opartymi na Kodeksie Etyki Adwo-
kackiej, z przekazem płynącym ze środowiska adwokackiego i opinii publicznej.

Należy budować pozytywny wizerunek Adwokatury jako samorządu zintegrowanego, silnego, odważnego w swoich 
działaniach. Adwokatury, która jest wrażliwa na ataki na swobody obywatelskie i gotowa do stawania w ich obronie. 
Adwokatura musi bowiem stać na  straży praworządności, jak czyniła to na  przestrzeni wieków. Jednocześnie funk-
cja i cel działalności Adwokatury powinny znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w świadomości adwokatów, ale przede 
wszystkim obywateli. Zadaniem Adwokatury jest zatem edukacja obywatelska w zakresie możliwości i benefi tów wyni-
kających z interwencji adwokackiej, a także pogłębianie zaufania obywateli do Palestry w drodze eksponowania otwar-
tości Adwokatury na obywateli, organizowania akcji informacyjnych, kampanii społecznych, dni bezpłatnej pomocy 
prawnej.
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B. Właściwa i szybka reakcja na nieprawidłowości. Profesjonalny
i nowoczesny samorząd.

Pozytywny wizerunek Adwokatury nie może jednak opierać się jedynie na pojedynczych zrywach edukacyjnych czy 
jednostkowych działaniach. Adwokatura musi obudzić swój potencjał, przypomnieć sobie o dziejowej roli i odwadze. 
Wizerunek ten musi znajdować silne podstawy w  działalności poszczególnych adwokatów, w  ich postępowaniach 
opartych na zasadach: godności, uczciwości, słuszności i sprawiedliwości społecznej. Konieczna jest właściwa i szybka 
reakcja na nieprawidłowości w działalności poszczególnych członków Palestry czy w środowisku adwokackim. Szybka 
reakcja na skargi, zawiadomienia dyscyplinarne, postępowania przygotowawcze z pewnością pogłębi zaufanie obywa-
teli do Adwokatury, jako organu odpowiedzialnego, skłonnego przyznawać się do błędu, dążącego do rzeczywistego 
udzielania pomocy prawnej i samodoskonalenia. Niezbędne są odpowiednie reakcje dyscyplinarne i właściwa komuni-
kacja podejmowanych decyzji, tak, by były one zrozumiale i akceptowane przez ich adresatów. Adwokatura nie może 
bać się wyciągania konsekwencji wobec nadużyć i nieprawidłowości, pokazując tym samym, że nie jest strukturą opartą 
na bezwzględnej ochronie swoich członków, a strukturą przychylną obywatelowi. Zaniechania w tym obszarze są wize-
runkowo dewastujące w przypadku zawodu zaufania publicznego.

Jednocześnie nie tylko poszczególni adwokaci odpowiedzialni są za  wizerunek Adwokatury, ale przede wszystkim 
samorząd adwokacki jako reprezentant Adwokatury i organ mający chronić jej praw. Samorząd musi być w pełni profe-
sjonalny, oparty na nowoczesnych strukturach, z wyraźnym podziałem kompetencyjnym. Właściwe wypełnianie zadań 
samorządu jako reprezentanta Adwokatury wpływa na kształtowanie jej wizerunku. Samorząd jako organ kontrolny, 
interwencyjny, odpowiedzialny za ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie, o roli 
edukatora i inicjatora, musi wyznaczać najwyższe standardy postępowania dla swoich członków i stanowić siłę napę-
dową do działania.
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C. Budowa profesjonalnego systemu komunikacji medialnej.

Istotną zmianą, której zajście jest niezbędne by mówić o nowoczesnym samorządzie, jest budowa profesjonalnego sys-
temu komunikacji medialnej o działalności publicznej Adwokatury, opartego na wykorzystaniu także nowych mediów. 
Dzisiejsza szybkość przepływu informacji i różnorodność źródeł komunikacji wymaga prezentacji dokonań Adwokatury 
na wielu płaszczyznach i w sposób możliwie najaktualniejszy i najnowocześniejszy.

Jednocześnie Adwokatura winna stać się aktywnym komentatorem sytuacji, w których naruszane są wolności obywa-
telskie czy to jednostki, czy zbiorowości. Głos Adwokatury musi wybrzmiewać przy znaczących zmianach prawnych, 
w  szczególności mogących nieść negatywne konsekwencje dla praworządności. Adwokatura, komentując wszelkie 
naruszenia, winna działać natychmiastowo i  tym samym wprowadzać do dyskursu publicznego naukowe i  rzetelne 
informacje, wypełniając jednocześnie obowiązek edukacyjny i pogłębiając zaufanie obywateli. Celem sprawnego, pra-
widłowego i  przede wszystkim profesjonalnego przekazywania obywatelom informacji o  działalności Adwokatury, 
jej opiniach i  reakcjach na bieżące sytuacje, pomocne byłoby powołanie profesjonalnego rzecznika prasowego NRA 
z zawodowym doświadczeniem w działalności medialnej.
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D. Budowa wizerunku Adwokata. Wsparcie kultury, oświaty i działalności publicznej. 
Ocieplenie wizerunku.unku.

W dyskursie publicznym i świadomości obywateli powinien zaistnieć rzeczywisty obraz zawodu „adwokata”. Warto podjąć 
działania chociażby w formie kampanii społecznej prezentującej rzeczywisty zakres działalności adwokatów. Konieczne 
jest poszerzanie sposobu postrzegania zawodu „adwokata” w kierunku wykraczającym poza zbyt wąsko potocznie rozu-
mianą rolę: pełnomocnika w sprawach procesowych i obrońcy w sprawach karnych. Zawód adwokata obejmuje wiele 
rozmaitych dziedzin prawa. Adwokat to także wykwalifi kowany reprezentant m.in. w sprawach korporacyjnych, własno-
ści intelektualnej, nowych technologii, mediator, arbiter, doradca prawny, korporacyjny, podatkowy i prawno-biznesowy. 
Budowanie takiego wizerunku adwokata z pewnością przyczyniłoby się do zwiększenia świadomości obywateli o obsza-
rach, w których można skorzystać z profesjonalnej pomocy i ochrony prawnej.

Adwokatura winna wykorzystywać także inne media, aniżeli stricte informacyjne, do edukacji, prezentacji swoich założeń, 
działań i celów. Wizerunek Adwokatury można także budować poprzez bezpośrednie zaangażowanie w kulturę i oświatę. 
Oddziaływanie wizerunkowe poprzez zaangażowanie w promocję kultury, oświaty, myśli prawniczej – sfer tak mocno dziś 
zaniedbanych -bywa często przystępniejsze, spotyka się z  lepszym odbiorem. Jednocześnie zaangażowanie w oświatę 
poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych w placówkach szkolnych z pewnością wpłynie pozytywnie na świadomość wła-
snych praw i obowiązków obywateli. Warto także rozważyć docieranie z edukacją prawniczą do najmłodszych w formie 
np. literatury dziecięcej. W obecnych czasach szczególnie ważny jest nacisk na ochronę wolności kultury, swobody działal-
ności artystycznej, a także zwiększanie prawnej świadomości społeczeństwa w drodze przemyślanych i skoordynowanych 
akcji. Warto uczynić pewne akcje cyklicznymi, na poziomie krajowym, z uwzględnieniem mniejszych ośrodków mieszkal-
nych. Przeprowadzane akcje wizerunkowe powinny być skoordynowane z ogniskującymi obywateli bieżącymi tematami 
dyskusji i aktualnymi problemami społeczno-prawnymi, co pozwoli zwielokrotnić efektywność organizowanych wyda-
rzeń. Skierowanie dopasowanego, przemyślanego i trafi onego „w punkt” przekazu wpłynie na zwiększenie zainteresowa-
nia usługami adwokackimi w społeczeństwie.

Skoordynowanie akcji z bieżącymi tematami społecznymi będzie wiązać się z ociepleniem wizerunku Adwokatury, poprzez 
uwypuklenie tego, iż jest to także środowisko aktywnie wspierające pozytywne inicjatywy społeczne o charakterze nieko-
mercyjnym i dobroczynnym. Niezbędne jest stworzenie zasad oraz warunków udziału adwokatów w akcjach społecznych 
o charakterze spontanicznym, determinowanych bieżącą sytuacją prawną i społeczną w kraju, jak również określenie zin-
stytucjonalizowanego sposobu wsparcia pozytywnych inicjatyw. Wspieranie znaczących akcji społecznych wymaga wdro-
żenia strategii komunikacji nakierowanej na dotarcie przekazu do możliwie najszerszego grona odbiorców, opierającej się 
na identyfi kacji współczesnych problemów społeczeństwa.
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E. Siła Adwokatury. Samorządowa współpraca. Szerokie oddziaływanie.

Kolejnym istotnym aspektem wzmacniającym siłę Adwokatury jest budowanie wizerunku Adwokatury jako samorządu 
znaczącego wśród innych samorządów zawodowych. Niezbędne jest otwarcie na współpracę oraz współdziałanie z inny-
mi samorządami zawodów zaufania publicznego, analizowanie głosów środowiska, wykorzystywanie jego potencjału oraz 
stworzenie warunków i płaszczyzn do prowadzenia konsultacji środowiskowych. Obserwacja działań środowisk innych 
korporacji umożliwia weryfi kację oraz wdrożenie dobrych i sprawdzonych praktyk. Izolowanie się od innych samorządów 
zawodowych nie stanowi okoliczności, która buduje siłę Adwokatury. Konstruktywna współpraca samorządowa może 
w sposób pozytywny wpłynąć na postrzeganie Adwokatury przez przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego, 
jak i społeczeństwo.

Adwokatura nie może ograniczać się do aktywności w ramach ściśle skategoryzowanej płaszczyzny, niezbędne jest jej sze-
rokie oddziaływanie: wspieranie i promowanie projektów profesjonalnych, integracyjnych, kulturalnych, sportowych two-
rzonych przez środowisko adwokackie, promowanie i zachęcanie do włączania się w prace na rzecz samorządu, rozwój 
wewnętrznych struktur samorządowych i społeczności adwokackiej. Otwarcie Adwokatury na różnego rodzaju inicjatywy 
i przedsięwzięcia przyczyni się do zintegrowania środowiska wokół wspólnych płaszczyzn.
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