OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
w SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Błonie 14 lok. 6, tel/fax (0-25) 63-258-24

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach
z dnia 14 grudnia 2009 r.
w przedmiocie ”Założeń do projektu ustawy o zawodzie adwokata”
Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach po zapoznaniu się z projektem przedłożonym
przez Ministra Sprawiedliwości: „Założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata”
w sposób dalece krytyczny ocenia tak założenia systemowe jak również rozwiązania
incydentalne dotyczące istoty zawodu jak również form jego wykonywania w zakresie tak
struktury jak również miejsca pośród zawodów prawniczych.
Na wstępie Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach podkreśla, iż projekt jest arbitralną
oceną wizji zawodu dokonaną przez urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości bez
praktycznej znajomości tak pryncypiów wykonywania zawodu adwokata jak i realiów z jakimi
na co dzień stykają się adwokaci.
Projekt powstał bez jakiejkolwiek konsultacji społecznej, bez umożliwienia Adwokaturze
i jej członkom wyrażenia swego stanowiska.
Projekt nie uznaje dialogu zainteresowanych a jest wyłącznie środkiem do uzyskania
określonych celów politycznych .
Podkreślić równocześnie należy, że kilku adwokatów, którzy rzekomo mieli przedstawić
uwarunkowania funkcjonowania zawodu i postawiło się jako reprezentanci Adwokatury nie
miało ku temu ani umocowań prawnych ani tym bardziej moralnych.
Proponowana procedura połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego nie ma
żadnego uzasadnienia, zwłaszcza w sytuacji w pełni otwartego przepływu między zawodami
a stanowi wyłącznie wolę Autorów likwidacji obu samorządów i ustanowienia nowego
porządku prawnego opartego na podporządkowaniu władzy wykonawczej dorobku 90-letniej
Adwokatury. Odbywa się to z pogwałceniem zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej
wyrażonych w Konstytucji w zakresie samorządności.
To samorząd Adwokatury przez okres lat 90 stał na straży należytego wykonywania
zawodu adwokata niezależnie od zmieniających się idei politycznych czy też urzędników
Ministerstwa Sprawiedliwości.
To samorząd Adwokatury stał na straży by zawód adwokata zawsze szanował interes
publiczny i w ramach uprawnień przewidzianych art. 17 Konstytucji RP bronił interesu tak
jednostki jak i swobód obywatelskich.
W obecnej chwili „Założenia do projektu ustawy o zawodzie adwokata” wpisują się
w niepokojące zjawisko ograniczania tych swobód.

Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach wyraża pogląd, iż likwidacja samorządu
adwokackiego i radcowskiego proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości stanowi
niczym nieuzasadniony zamach na Konstytucyjną zasadę wyrażoną w treści przepisu art. 17
Dodatkowo zaś koncepcja likwidacji tzw. „małych Izb” przewidziana w projekcie, w tym Izby
Adwokackiej w Siedlcach jest niczym nie uzasadnioną i pomija decydującą w systemie
demokratycznym wolę społeczną w tym również zdanie stu-kilkudziesięciu adwokatów
wykonujących w sposób rzetelny, zgodny z prawem i interesem społecznym zawód adwokata
na terenie naszej Izby.
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