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Wykaz skrótów ������������������������������������������������������������������������������ 11
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Unia Europejska
wojewódzki sąd administracyjny

USTAWA
z dnia 26 maja 1982 r.

Prawo o adwokaturze
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615; zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1064, 1224,
1255, 1311)

DZIAŁ I

Przepisy ogólne
Ustawa – Prawo o adwokaturze
Dział Trela
I. Przepisy ogólne
Jacek

		

Art. 1. [Zadania]

1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współ
działania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształto
waniu i stosowaniu prawa.
2. Adwokatura zorganizowana jest na zasadach samorządu zawodo
wego.
3. Adwokat w wykonywaniu swoich obowiązków zawodowych pod
lega tylko ustawom.
4. Tytuł zawodowy „adwokat” podlega ochronie prawnej.
Jacek Trela
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Art. 1

Ustawa – Prawo o adwokaturze

1. Artykuł 1 posługuje się określeniem adwokatura, nie definiując tego
pojęcia. W art. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) mowa jest o tym,
kto stanowi adwokaturę – jest to ogół adwokatów i aplikantów adwokackich (patrz uwagi do art. 2 pr. adw.). Treść art. 1 ust. 1 i 2 pozwala stwierdzić, że nie chodzi tu jedynie o ogół adwokatów i aplikantów
adwokackich, ale o organizację samorządową, o której mowa w art. 17
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i zm.).
2. W art. 1 ust. 1 i 2 pr. adw. zostały określone zadania adwokatury oraz
zasady, na jakich jest zorganizowana.
Organizacja adwokatury jako samorządu zawodowego ma długą historię, która w niepodległej Polsce zaczyna się od Statutu Tymczasowego
Palestry Państwa Polskiego z dnia 24 grudnia 1918 r.
Samorządność zawodowa adwokatury została także zapisana w art. 17
ust. 1 Konstytucji RP. Przepis ustawy zasadniczej posługuje się pojęciem samorządu „zawodu zaufania publicznego”, bez wskazywania, że
chodzi w nim m.in. o adwokaturę, ale nie budzi wątpliwości w świetle
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz sądów administracyjnych, że zawód adwokata jest takim właśnie zawodem.
Na samorządność adwokatury należy zatem patrzeć przez pryzmat
pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, określonym przez interes publiczny i dla jego ochrony. Dalsze przepisy prawa o adwokaturze (patrz uwagi do art. 38–64) konkretyzują zadania poszczególnych organów adwokatury oraz organów izb adwokackich, które są
wykonywane właśnie w celu sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata w granicach interesu publicznego i dla
jego ochrony. Adwokatura, z mocy art. 17 ust. 1 Konstytucji RP i art. 1
ust. 1 i 2 pr. adw., wykonuje władztwo publiczne, do którego została
powołana i które zostało jej powierzone.
16
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Jacek Trela

Dział I. Przepisy ogólne

Art. 1

3. Zadanie udzielania pomocy prawnej nie wywołuje wątpliwości ani
w judykaturze, ani w doktrynie. Pomoc prawna udzielana jest przez
poszczególnych adwokatów w ramach wykonywania przez nich zawodu. Zadanie to jest także realizowane przez samorząd, który poprzez
okręgowe rady adwokackie oraz Naczelną Radę Adwokacką organizuje
lub uczestniczy wspólnie z innymi podmiotami (np. z Ministerstwem
Sprawiedliwości „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”) w organizowaniu bezpłatnej pomocy prawnej.
4. Jak chodzi o współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich,
to należy zaznaczyć, że przy NRA powołana jest komisja praw człowieka, która działa na rzecz ochrony praw i wolności obywatelskich,
współdziałając z organizacjami pozarządowymi w tym zakresie. Efekty
prac tej komisji można by wymieniać długo. Jednym z nich jest opracowanie sprawozdania na temat retencji danych teleinformatycznych
przez Policję i inne służby w Polsce.
5. Wskazanie, że rolą adwokatury jest kształtowanie prawa, oznacza
uprawnienie adwokatury do udziału w procesie prawotwórczym poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych, a także udział w posiedzeniach komisji i podkomisji parlamentarnych, zespołach uzgodnieniowych itp.
Jednym z elementów kształtowania prawa jest instytucja wniosku do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wymienionych w art. 188
pkt 1–3 Konstytucji RP. Od strony podmiotowej uprawnienie adwokatury do wystąpienia z takim wnioskiem wynika z art. 191 ust. 1 pkt 4
Konstytucji RP, od strony przedmiotowej zaś – z art. 191 ust. 2 Konstytucji RP, który stanowi, że kwestionowany we wniosku akt normatywny ma dotyczyć „spraw objętych zakresem działania” wnioskodawcy.
Trybunał Konstytucyjny konsekwentnie stoi na stanowisku, że pojęcie
„spraw objętych zakresem działania” wnioskodawcy powinno być interpretowane ściśle. Trybunał Konstytucyjny nie dopuszcza interpretacji rozszerzającej (por. postanowienie TK z dnia 3 lutego 2010 r.,
Tw 25/09, OTK-B 2010, nr 1, poz. 4). Trybunał Konstytucyjny zakreśla
legitymację Naczelnej Rady Adwokackiej do inicjowania postępowania
Jacek Trela
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