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UCHWAŁA Nr …/….
Krajowego Zjazdu Radców Prawnych
z dnia

w sprawie zmiany Kodeksu Etyki Radcy Prawnego

Na podstawie art. 57 pkt 7 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1166) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W Kodeksie Etyki Radcy Prawnego stanowiącym załącznik do uchwały Nr 3/2014
Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r.
w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, wprowadza się następujące zmiany:
1) preambuła otrzymuje brzmienie:
„Radca prawny wykonując w sposób samodzielny i niezależny zawód zaufania
publicznego służy dobru osób, których prawa i wolności zostały mu powierzone w celu
ochrony. Pełni swą misję społeczną z poszanowaniem obowiązków wobec
demokratycznego
sprawiedliwości.

społeczeństwa,
Zawód

radcy
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prawnego

radcy

prawnego

podlegający

oraz
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wymiaru
Konstytucji

Rzeczypospolitej Polskiej i zorganizowany na zasadzie samorządu stanowi jedną z
gwarancji praworządności. Jest to zawód respektujący ideały i obowiązki etyczne
ukształtowane przez tradycję jego wykonywania, przyczyniające się do godnego i
uczciwego świadczenia pomocy prawnej.”;
2) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radca prawny świadczący przejściowo lub stale pomoc prawną za granicą
obowiązany jest przestrzegać postanowień Kodeksu, a także zasad etyki zawodowej
obowiązujących w państwie przyjmującym, chyba że przepisy prawa obowiązujące
w tym państwie stanowią inaczej.”,
b) uchyla się ust. 2;
3) w art. 4 uchyla się ust. 2;
4) w art. 5:
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a) uchyla się pkt 2 i 3,
b) uchyla się pkt 8,
c) dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) zgodzie klienta – rozumie się przez to wyrażone przez klienta co najmniej w
formie dokumentowej na piśmie oświadczenie o akceptacji określonego sposobu
działania lub zaniechania przez radcę prawnego w toku świadczenia pomocy
prawnej, złożone po wyczerpującym poinformowaniu klienta o okolicznościach
stanowiących istotę danego działania lub zaniechania, jego skutkach, zagrożeniach z
nim związanych, możliwych bądź wyłączonych przez taką zgodę działaniach
alternatywnych, a także po upewnieniu się przez radcę prawnego, że oświadczenie
składane jest przez klienta w sposób w pełni świadomy; w przypadku niemożności
uzyskania zgody klienta w co najmniej formie dokumentowej pisemnej radca prawny
powinien ją odebrać w jakiejkolwiek dostępnej formie i udokumentować ten fakt na
piśmie.”;
5) w art. 8 skreśla się wyraz „klientowi”;
6) w art. 10 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Konflikt interesów występuje w przypadkach, o których mowa w art. 26–30.”;
7) w art. 11:
a) w ust. 2 wyraz „Naruszeniem” zastępuje się wyrazem „Uchybieniem”,
b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Ocena działalności publicznej lub życia prywatnego radcy prawnego z uwagi na
godność zawodu odbywa się w granicach sprawowania pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodu.”;
8) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Radca prawny ma obowiązek dbać o swój rozwój zawodowy.
2. Radca prawny obowiązany jest wypełniać obowiązek doskonalenia zawodowego na
zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.”;
9) w art. 18 skreśla się wyrazy „radców prawnych”;
10) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Radca prawny obowiązany jest podejmować wszelkie przewidziane
prawem środki dla uniknięcia lub ograniczenia określonego w przepisach prawa
zwolnienia go z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej.
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2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, radca prawny obowiązany jest niezwłocznie
poinformować radę okręgowej izby radców prawnych oraz podejmować wszelkie
przewidziane prawem środki zmierzające do wyłączenia jawności postępowania lub
poszczególnych czynności dotyczących informacji objętych tajemnicą.”;
11) w art. 20 skreśla się wyraz „innego”;
12) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. Radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy, także wobec sądów i
innych organów, przebieg i treść negocjacji oraz czynności w ramach polubownego
załatwienia sprawy, w których brał udział.”;
13) uchyla się art. 22;
14) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. Radca prawny obowiązany jest zabezpieczyć przed niepowołanym
ujawnieniem wszelkie informacje objęte tajemnicą zawodową.”;
15) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. 1. Radca prawny nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności lub w
jakikolwiek sposób uczestniczyć w czynnościach, które ograniczałyby jego
niezależność, uchybiałyby godności zawodu, stwarzałyby zagrożenie dla tajemnicy
zawodowej lub stwarzałyby ryzyko wystąpienia konfliktu interesów.
2. Radca prawny w ramach wykonywania zawodu może świadczyć pomoc prawną
lub, z zastrzeżeniem ust. 1, wykonywać czynności pozostające z nią w bezpośrednim
związku i podporządkowane świadczeniu pomocy prawnej jako świadczeniu
głównemu.
3. Działalność radcy prawnego, w szczególności zawodowa lub gospodarcza,
niebędąca świadczeniem pomocy prawnej lub niepozostająca z nią w bezpośrednim
związku, może być wykonywana jedynie z zastrzeżeniem ust. 1 i powinna być
wyraźnie oddzielona od wykonywania zawodu radcy prawnego.”;
16) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. Radca prawny nie może w sposób niejawny dla klienta brać udziału lub
pomagać

osobom

trzecim

w świadczeniu

przez nie pomocy

prawnej

w celu

zarobkowym, w szczególności w charakterze osoby użyczającej nazwiska, cichego
wspólnika lub pomocnika.
2. Radca prawny nie może brać udziału lub pomagać w jakiejkolwiek formie, w
jakimkolwiek charakterze lub w jakikolwiek sposób w świadczeniu regulowanych

4

usług prawniczych lub prowadzeniu regulowanej działalności prawniczej przez
podmioty nieuprawnione. Przez podmioty nieuprawnione rozumie się osoby lub
podmioty świadczące pomoc prawną niezgodnie z przepisami o formie wykonywania
zawodu radcy prawnego, w szczególności spółki kapitałowe lub inne osoby,
nieposiadające uprawnień do świadczenia pomocy prawnej.
3. Radca prawny nie może wprowadzać w błąd odbiorców usług co do ich charakteru
lub pochodzenia.”;
17) w art. 26 uchyla się ust. 2 i 3;
18) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:
„Art. 26a. 1. Radca prawny obowiązany jest powstrzymać się od czynności
zawodowych w sprawie ze względu na konflikt interesów lub znaczne ryzyko jego
wystąpienia, jeśli wykonuje zawód w kancelarii wspólnie z innymi radcami prawnymi
lub osobami, z którymi na podstawie przepisów prawa może wspólnie wykonywać
zawód i ktokolwiek z nich znajduje się w sytuacji konfliktu interesów.
2. Radca prawny może jednak świadczyć pomoc prawną w przypadku, o którym
mowa w ust. 1, wyłącznie za zgodą klienta lub osoby, na rzecz której uprzednio
wykonywał czynności zawodowe oraz jeżeli przyjęte w kancelarii rozwiązania
organizacyjne i techniczne zapewniają ochronę tajemnicy zawodowej, a posiadana
przez radcę prawnego wiedza o sprawach innego klienta lub osób, na rzecz których
uprzednio wykonywał czynności zawodowe, nie daje nieuzasadnionej przewagi.
Możliwość taka wyłączona jest w sytuacjach, o których mowa w art. 28 ust. 2.”;
19) w art. 27:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) osoba najbliższa albo z jakichkolwiek przyczyn pozostająca w stosunku
zależności z radcą prawnym brała lub bierze udział w rozstrzygnięciu sprawy;”,
b) uchyla się pkt 4,
c) w pkt 5 po wyrazach „bliskich stosunkach” dodaje się wyraz „osobistych”;
20) w art. 29:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Radca prawny nie może doradzać:”,
b) uchyla się ust. 3;
21) art. 30 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 30. 1. Radca prawny nie może świadczyć pomocy prawnej klientowi, jeżeli w
danej sprawie lub sprawie z nią związanej pomiędzy klientem a radcą prawnym lub
osobą mu najbliższą

istnieje sprzeczność interesów lub znaczne ryzyko jej

wystąpienia.
2. Transakcja majątkowa radcy prawnego z klientem powinna być poprzedzona
poinformowaniem klienta o jej istotnych elementach, tak aby klient miał możliwość
skorzystania z porady innego prawnika. Nie dotyczy transakcji dokonywanych w
ramach zwykłej działalności klienta, w tym umów o świadczenie pomocy prawnej.”;
22) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:
„Art. 30a. 1. Radca prawny przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej
obowiązany jest do zbadania, czy nie występuje konflikt interesów, a w przypadku
jego stwierdzenia do odmowy jej świadczenia.
2. Jeżeli konflikt interesów ujawni się w czasie świadczenia pomocy prawnej, radca
prawny obowiązany jest z niej zrezygnować, a w szczególności wypowiedzieć
pełnomocnictwo wszystkim klientom, których konflikt interesów dotyczy.
3. Obowiązek unikania konfliktu interesów odnosi się również do radcy prawnego
przyjmującego pełnomocnictwo substytucyjne.”;
23) art. 31–33 otrzymuje brzmienie:
„Art. 31. 1. Informowanie o wykonywaniu zawodu jest prawem radcy prawnego.
2. Informowaniem o wykonywaniu zawodu jest komunikacja mająca na celu
bezpośrednią lub pośrednią promocję radcy prawnego, jego wizerunku, wykonywania
zawodu lub kancelarii bez względu na treść, formę lub środki komunikacji
(informowanie).
3. Informowaniem jest także wykorzystywanie przez radcę prawnego przy
wykonywaniu zawodu komunikacji pochodzącej od podmiotu zewnętrznego w
imieniu, na rzecz lub w interesie radcy prawnego.
4. Informowanie powinno być wyraźnie oznaczone. W razie wątpliwości przyjmuje
się, że komunikacja stanowi informowanie przez radcę prawnego, którego z punktu
widzenia odbiorcy dotyczy lub może dotyczyć.
5. Nie stanowi informowania przekazywanie prostych i sprawdzalnych informacji
niesłużących celom promocyjnym, które:
1) umożliwiają bezpośredni kontakt z radcą prawnym lub kancelarią, w
szczególności nazwa domeny internetowej lub adres poczty elektronicznej;
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2) odnoszą się do usług lub wizerunku radcy prawnego i zostały opracowane w
sposób niezależny, w szczególności bez wynagrodzenia.
Art. 32. 1. Zakazane jest informowanie sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami,
stanowiące naruszenie lub obejście postanowień Kodeksu, w tym:
1) uchybiające godności zawodu;
2) naruszające tajemnicę zawodową;
3) niezgodne z rzeczywistością lub wprowadzające w błąd;
4) nierzeczowe, w tym zawierające treści lub odesłania niezwiązane z
wykonywaniem zawodu;
5) ograniczające klientowi swobodę w podejmowaniu decyzji, w szczególności
poprzez:
a) powoływanie się na wpływy lub znajomości,
b) wykorzystywanie łatwowierności lub przymusowego położenia,
c) nadużywanie zaufania,
d) wywieranie presji,
e) wywoływanie nieuzasadnionego oczekiwania, składanie niemożliwych do
zrealizowania lub nierzetelnych obietnic lub gwarancji;
6) narzucające się, w szczególności naruszające sfery prywatności, natarczywe, w
nieodpowiednim miejscu, mogącym wywrzeć wpływ na decyzję o skorzystaniu z
pomocy prawnej;
7) polegające na bezpośrednim porównywaniu czynności zawodowych z
czynnościami innych możliwych do identyfikacji osób lub podmiotów.
2. Informowanie zawierające wykazy lub oznaczenia klientów, ich opinie,
komentarze, referencje lub rekomendacje jest dopuszczalne jedynie za ich zgodą, o ile
nie narusza postanowień

Kodeksu. Niedopuszczalne jest informowanie w tym

zakresie o sprawach karnych, karno-skarbowych, o wykroczenia, rodzinnych i
opiekuńczych.
3. W przypadku informowania:
1) w ramach współpracy radcy prawnego z osobami wykonującymi zawód
regulowany lub innymi osobami, w tym na zlecenie radcy prawnego oraz
określonymi w art. 31 ust. 3,
2) przez inną osobę w imieniu, na rzecz lub w interesie radcy prawnego – za jego
zgodą lub wiedzą, z jego inicjatywy lub z jego udziałem
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– radca prawny obowiązany jest zapewnić, aby to informowanie było zgodne z
prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Kodeksu.
Art. 33. 1. Radca prawny może pozyskiwać klientów zgodnie z prawem, dobrymi
obyczajami oraz postanowieniami Kodeksu. Do pozyskiwania klientów stosuje się art.
31 ust. 3 i art. 32.
2. Pozyskiwaniem klientów jest bezpośrednia lub pośrednia działalność mająca na
celu doprowadzenie do zawarcia lub zmiany umowy z możliwą do zidentyfikowania
lub zidentyfikowaną osobą lub klientem.
3. Radca prawny nie może pozyskiwać klientów za pośrednictwem lub przy pomocy
osób lub podmiotów zewnętrznych dzieląc się z nimi wynagrodzeniem pochodzącym
od pozyskanego w ten sposób klienta, jeżeli nie uczestniczą one w świadczeniu
pomocy prawnej na rzecz tego klienta.
4. Dopuszczalne jest podawanie przez radcę prawnego w ramach przetargów lub
konkursów informacji o sprawach prowadzonych na rzecz klienta, o ile wymagają
tego przepisy prawa, a klienci wyrazili na to zgodę.”;
24) art. 35 i 36 otrzymują brzmienie:
„Art. 35. 1. Radca prawny może wykonywać zawód drogą elektroniczną.
2. Wykonując zawód drogą elektroniczną radca prawny:
1) powinien być zawsze jednoznacznie identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca
wykonujący zawód, w tym poprzez adresy poczty elektronicznej lub inne
identyfikatory;
2) nie może korzystać z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub wobec
anonimowych klientów lub innych odbiorców.
Art. 36. 1. Wysokość wynagrodzenia radcy prawnego lub sposób jego ustalenia
powinny zostać uzgodnione z klientem przed przystąpieniem do świadczenia pomocy
prawnej.
2. Wysokość wynagrodzenia

powinna być ustalana, w szczególności z

uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy,
umiejętności i odpowiedniego doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy,
jej precedensowego bądź nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia
usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, znaczenia
sprawy dla klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub
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ograniczenia możliwości pozyskania lub wykonywania czynności zawodowych na
rzecz innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem.
3. Radca prawny nie może zawierać z klientem umowy, na mocy której klient
zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za prowadzenie sprawy wyłącznie w razie
osiągnięcia pomyślnego jej wyniku, chyba że co innego stanowią przepisy prawa.
Dopuszczalna jest natomiast umowa, która przewiduje dodatkowe wynagrodzenie
za pomyślny wynik sprawy, zawarta przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.
4. Wynagrodzenie radcy prawnego nie obejmuje opłat i wydatków. Radca prawny nie
jest zobowiązany do ponoszenia za klienta opłat i wydatków. Radca prawny nie
ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie ich
nieuiszczenia.
5. Radca prawny nie może wstrzymać wykonania czynności w prowadzonej sprawie z
powodu nieotrzymania ustalonego wynagrodzenia lub jego części. Jednak w
przypadku, gdy klient go nie zapłaci – radca prawny może na tej podstawie
wypowiedzieć umowę i pełnomocnictwo.
6. Radca prawny nie może dzielić się wynagrodzeniem za świadczenie pomocy
prawnej z osobą lub podmiotem, które nie uczestniczyły w jej świadczeniu. Zakaz ten
nie dotyczy wynagrodzenia dzielonego w ramach wspólnego wykonywania zawodu, w
tym podziału zysku w kancelarii, lub wspólnego świadczenia pomocy prawnej z
innym radcą prawnym lub osobą, z którą radca prawny może na podstawie przepisów
prawa wspólnie wykonywać zawód.”;
25) w art. 37:
a) uchyla się ust. 2 i 3,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„2. Radca prawny nie może przekazać środków z tytułu zapłaty wynagrodzenia z
rachunku odrębnego na swój rachunek bez zgody klienta. Jeżeli jednak umowa o
świadczenie pomocy prawnej zawarta została w formie co najmniej dokumentowej,
a klient pozostaje w opóźnieniu z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia radcy
prawnego lub jego części, radca prawny ma prawo potrącić swoją wierzytelność z
wierzytelnością klienta o wypłatę środków znajdujących się w dyspozycji radcy
prawnego.”,
c) uchyla się ust. 5;
26) w art. 38:
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a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radca prawny w swoich zawodowych wystąpieniach obowiązany jest
zachować rzeczowość, umiar i takt.”,
b) w ust. 2 wyraz „swych” zastępuje się wyrazem „swoich”,
c) uchyla się ust. 5;
27) art. 39–41 otrzymują brzmienie:
„Art. 39. 1. Korzystanie przez radcę prawnego z wolności słowa i pisma poza
wykonywaniem zawodu nie może mieć na celu informowania lub pozyskiwania
klientów.
2. Radca prawny wypowiadający się w swoich zawodowych wystąpieniach publicznie
o sprawie prowadzonej przez niego lub innego radcę prawnego nie może uchybiać
godności zawodu. Obowiązany jest uwzględnić dobro i interesy klienta, zachować
umiar, takt oraz zawodowy dystans wobec sprawy, a informacje o swojej działalności
zawodowej ograniczyć do niezbędnej i rzeczowej potrzeby.
Art. 40. 1. Radca prawny:
1) wykonujący zawód w jednostce organizacyjnej,
2) wykonujący zawód z osobami, z którymi na podstawie przepisów prawa może
wspólnie wykonywać zawód,
3) wykonujący zawód w formie, która dopuszcza udział osób lub podmiotów
trzecich niewykonujących zawodu, w tym z osobami lub

podmiotami

prowadzącymi nieregulowaną działalność prawniczą,
4) współpracujący, w tym kapitałowo, gospodarczo, organizacyjnie lub umownie,
przy wykonywaniu czynności zawodowych z osobami lub podmiotami trzecimi
niewykonującymi zawodu, w tym osobami lub podmiotami prowadzącymi
nieregulowaną działalność prawniczą
– obowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami Kodeksu, także w
sytuacjach gdy zasady wykonywania zawodu, etyki zawodowej lub inne regulacje
wiążące te osoby lub podmioty, są sprzeczne z postanowieniami Kodeksu.
2. Wykonywanie zawodu lub współpraca, o których mowa ust. 1, nie może w
szczególności naruszać form wykonywania zawodu, ograniczać niezależności,
stwarzać zagrożenia naruszenia tajemnicy zawodowej lub ryzyka wystąpienia
konfliktu interesów, uchybiać godności zawodu, naruszać dobra lub interesu klienta.
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Art. 41. Radca prawny sprawujący kierownictwo nad innym radcą prawnym, w
szczególności jako zatrudniający innego radcę prawnego, koordynujący pracę zespołu
radców prawnych lub współpracujący z nim przy wykonywaniu zawodu, nie może
naruszać ich niezależności w wykonywaniu zawodu poprzez merytoryczne
ingerowanie w treść zajmowanego stanowiska co do prawa oraz samodzielności w
prowadzeniu sprawy przed sądem lub innym organem orzekającym.”;
28) w art. 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Umowa z klientem należącym do grupy kapitałowej może przewidywać:
1) zobowiązanie radcy prawnego do wykonywania czynności zawodowych na
rzecz innych klientów należących do tej grupy, ż tym, że nie może to naruszać
form wykonywania zawodu, ograniczać niezależności, stwarzać zagrożenia
naruszenia tajemnicy zawodowej lub ryzyka wystąpienia konfliktu interesów,
uchybiać godności zawodu;
2) obowiązek brania pod uwagę przez radcę prawnego – obok interesu klienta –
również interesu grupy kapitałowej, do której ten klient należy.”;
29) tytuł działu IV otrzymuje brzmienie:
„Stosunek do klienta”;
30) w art. 43:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radca prawny obowiązany jest wykonywać czynności zawodowe wyłącznie na
podstawie umowy zawartej z klientem, chyba że sprawa zostanie mu powierzona na
podstawie przepisów prawa przez sąd lub inny organ lub na podstawie umowy z
podmiotem wykonującym zadania publiczne w zakresie świadczenia nieodpłatnej
pomocy prawnej.”,
b) w ust. 2 wyraz „honorarium” zastępuje się wyrazem „wynagrodzenia”,
c) w ust. 3 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazami „obowiązany jest”,
d) uchyla się ust. 4;
31) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. Radca prawny obowiązany jest informować klienta o przebiegu sprawy i
jej wyniku w sposób z nim uzgodniony, w szczególności o skutkach podejmowanych
czynności procesowych, chyba że klient wyrazi zgodę na odstąpienie od tego
obowiązku.
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2. Radca prawny obowiązany jest uzyskać zgodę klienta na skierowanie sprawy do
polubownego załatwienia lub na dokonanie czynności procesowych obejmujących
wniesienie pozwu, uznanie powództwa, zawarcie ugody, cofnięcie powództwa.
3. Radca prawny obowiązany jest przedstawić klientowi informację o bezzasadności
lub niecelowości wnoszenia środka odwoławczego od orzeczenia kończącego sprawę
w danej instancji, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.”;
32) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. W sprawie, która nadaje się do polubownego załatwienia, radca prawny
obowiązany jest przedstawić klientowi informację o pozasądowych możliwościach
rozstrzygnięcia lub rozwiązania sporu, w szczególności w trybie mediacyjnym oraz
arbitrażowym.”;
33) w art. 45 w zdaniu drugim po wyrazie „pełnomocnictwa” dodaje się wyrazy „i
rozwiązania umowy”;
34) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. Radca prawny, rezygnując ze świadczenia pomocy prawnej, obowiązany jest
uczynić to w takim czasie, by klient dla ochrony swoich interesów mógł skorzystać z
pomocy prawnej innej osoby. Radca prawny obowiązany jest dokonać w takim
przypadku czynności niecierpiących zwłoki, których zaniechanie wiązałoby się z
nieodwracalnym uszczerbkiem dla interesu klienta.”;
35) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Radca prawny nie może publicznie okazywać swojego osobistego stosunku do
pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów i innych instytucji, przed którymi
występuje.”;
36) w art. 50:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „radców prawnych”,
b) w ust. 2 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazami „obowiązany jest”,
c) w ust. 3 wyrazy „Radcy prawnemu nie wolno” zastępuje się wyrazami „Radca
prawny nie może”;
37) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. Radca prawny nie może porozumiewać się z przeciwnikiem klienta
z pominięciem jego pełnomocnika lub obrońcy będącego radcą prawnym albo osobą, z
którą radca prawny na podstawie przepisów prawa może wspólnie wykonywać zawód,
chyba że pełnomocnik lub obrońca wyrazili na to zgodę.”;
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38) w art. 52:
a) w ust. 1 skreśla się wyraz „radcowskiemu”,
b) ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Radca prawny może złożyć związane z wykonywaniem zawodu zawiadomienie
dotyczące innego radcy prawnego wyłącznie do właściwego organu samorządu.
3. Radca obowiązany jest zachować wzgląd na interes publiczny i godność zawodu
przy wyrażaniu wobec osób trzecich negatywnych wypowiedzi lub opinii o
wykonywaniu zawodu przez innego radcę prawnego, chyba że wynika to z jego
zadań samorządowych lub określonych przepisami prawa.
4. Radca prawny wypowiadający się o innym radcy prawnym lub wydający opinię
o wykonywaniu zawodu przez innego radcę prawnego obowiązany jest wysłuchać
w miarę możliwości zainteresowanego oraz zachować obiektywizm i rzeczowość.”;
39) w art. 53:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych radca prawny
obowiązany jest dowiedzieć się od klienta, czy w tej samej sprawie działa lub działał
już na jego rzecz inny radca prawny.”,
b) uchyla się ust. 2,
c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „i 2”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Radca prawny przystępujący do sprawy lub ją przejmujący obowiązany jest
poinformować klienta o potrzebie rozliczenia się z dotychczasowym lub poprzednim
radcą prawnym.”;
40) w art. 54 wyraz „powinien” zastępuje się wyrazami „obowiązany jest”;
41) w art. 55 po wyrazie „pełnomocnikiem” dodaje się wyrazy „osoby inicjującej
postępowanie”;
42) art. 58 otrzymuje brzmienie”
„Art. 58. Radca prawny obowiązany jest zawiadomić pełnomocnika lub obrońcę
strony przeciwnej o podjętych lub zamierzonych czynnościach procesowych
zmierzających do odroczenia posiedzenia lub zawieszenia postępowania bądź zmiany
kolejności spraw na wokandzie.”;
43) uchyla się art. 59;
44) art. 60 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 60. Korzystanie z czynnego prawa wyborczego oraz sprawowanie obowiązków
w organach samorządu jest prawem i obowiązkiem członka tego samorządu.”;
45) w art. 61 w ust. 1 i 2 skreśla się wyrazy „radców prawnych”;
46) w art. 62:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Radca prawny obowiązany jest współdziałać z organami samorządu w
sprawach związanych z jego funkcjonowaniem i zadaniami oraz w sprawach
wykonywania zawodu i przestrzegania postanowień Kodeksu.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Radca prawny wezwany do złożenia wyjaśnień przez podmioty, o których
mowa w ust. 2, w sprawach wynikających z ustawowych zadań samorządu lub
postanowień Kodeksu. obowiązany jest złożyć wyjaśnienia w wyznaczonym
terminie.”;
47) art. 63–66 otrzymują brzmienie:
„Art. 63. 1. Radca prawny, wykonując obowiązki patrona, powinien dołożyć należytej
staranności, aby właściwie przygotować aplikanta radcowskiego do wykonywania
zawodu, przekazując mu wiedzę i doświadczenie oraz kształtując jego postawę
etyczną.
2. Radca prawny obowiązany jest postępować w stosunku do aplikanta radcowskiego
rzetelnie i uczciwie, zgodnie z prawem, zasadami etyki zawodowej oraz dobrymi
obyczajami.
Art. 64. 1. Sprawowanie obowiązków w samorządzie polega na byciu członkiem jego
organów kolegialnych, pełnieniu funkcji w tych organach, piastowaniu organów
jednoosobowych oraz wykonywaniu innych obowiązków powierzonych przez organy
samorządu.
2. Radca prawny przy sprawowaniu obowiązków w samorządzie obowiązany jest
kierować się zadaniami tego samorządu i interesem publicznym.
3. Radca prawny sprawujący obowiązki w samorządzie, obowiązany jest wypełniać je
rzetelnie i z najwyższą starannością, w szczególności:
1) nie może wykorzystywać ich sprawowania dla korzyści swojej albo osób mu
najbliższych;
2) powinien traktować wszystkich członków samorządu równoprawnie;
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3) powinien w granicach swoich zadań i możliwości służyć członkom samorządu
informacją, pomocą i radą.
4. Radca prawny, składając rezygnację ze sprawowania obowiązków w samorządzie,
obowiązany jest ją umotywować.
5. Radca prawny, któremu prawomocnie wymierzono karę zawieszenia prawa do
wykonywania zawodu, powinien powstrzymać się od pełnienia obowiązków w
samorządzie.
Art. 65. Radca prawny, który – sprawując obowiązki w samorządzie – uzyskał
wiadomości objęte tajemnicą zawodową lub dotyczące spraw osobistych innego radcy
prawnego, może je wykorzystać wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo
lub dla prawidłowej realizacji powierzonych mu obowiązków.
Art. 66. Radca prawny obowiązany jest do terminowej zapłaty składek oraz opłat, kar
pieniężnych, kosztów postępowania dyscyplinarnego i innych należności na rzecz
samorządu.”.
§ 2.
Do zdarzeń mających miejsce przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały,
zastosowanie mają przepisy Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, o którym mowa w § 1, w
brzmieniu dotychczasowym.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

