
 OKRĘGOWA  RADA  ADWOKACKA 

w  SIEDLCACH 
08-110 Siedlce, ul. Błonie 14 lok. 6, tel/fax (O*25) 63-258-24 

Uchwała 

Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach, podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2009 r. 

 

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Siedlcach w składzie obecnym na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2009 r.: 

Dziekan ORA – adw. Wojciech Troszkiewicz 

Członkowie: 

1. adw. Janusz Steć – Wicedziekan ORA 

2. adw. Andrzej Murek – Sekretarz ORA 

3. adw. Stanisław Moczybrodzki – Skarbnik ORA 

4. adw. Tadeusz Winiarek – Rzecznik Dyscyplinarny ORA 

5. adw. Ryszard Kryński – Członek ORA 

6. adw. Stanisław Gerlach – Członek ORA 

 

w głosowaniu jawnym postanowiła: 

 

poprzeć uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie 

postanowienia Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o zawieszeniu adwokatów Marka Małeckiego i Piotra 

Rychłowskiego w prawach wykonywania zawodu adwokata. 

Uzasadnienie 

Uchwała Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 14 października 2009 r. w sprawie postanowienia 

Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi o zawieszeniu adwokatów marka Małeckiego i Piotra Rychłowskiego, byłych 

obrońców oskarżonego Lwa. R w prawach wykonywania zawodu adwokata, zarówno w zakresie tez jak 

i uzasadnienia zdaniem Okręgowej Rady Adwokackiej w Siedlcach zasługuje na pełną akceptację i poparcie. 

Priorytetem winno być zawieszanie w prawach wykonywania zawodu adwokata w oparciu o obowiązujące 

zapisy ustawy Prawo o adwokaturze przez samorządowe organy dyscyplinarne. 

Błędną praktyką jest stosowanie tej instytucji jako środka zapobiegawczego albowiem jest to jednoznaczna 

forma nacisku na adwokatów wykonujących swe ustawowe obowiązki obrończe. 

Apelujemy o refleksję albowiem prawo do obrony jest Konstytucyjną Gwarancją Obywatelską nie podlegającą 

żadnym ograniczeniom ani w szczególności naciskom. 

 

Z tych względów, na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. Nr 123 

z 2002r. poz. 1058 z późń. zm), ORA orzekła jak w sentencji. 
 

 

Za Okręgową Radę Adwokacką w Siedlcach 

Dziekan 

 

adw. Wojciech Troszkiewicz 
 

 

Siedlce, 17 listopada 2009 r. 
 


