
 

UCHWAŁA 

ZGROMADZENIA POMORSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ 

z dnia 12 maja 2012 roku 

w przedmiocie proponowanych zmian dotyczących zawodów zaufania publicznego 

 

Pomorska Izba Adwokacka kierując się konstytucyjnym obowiązkiem sprawowania 

pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu adwokata, nie może pozostać obojętna wobec 

proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zasad deregulacji zawodów 

prawniczych.  

Inicjatywa ta może przynieść negatywne konsekwencje dla interesu publicznego i 

dlatego też wyrażamy swoje zaniepokojenie i sprzeciw wobec projektu ustawy zakładającego 

skrócenie okresu aplikacji adwokackiej z trzech do dwóch lat oraz skrócenie okresu 

pozaaplikacyjnej drogi do zawodu adwokata z pięciu do trzech lat.  

Aplikacja stanowi podstawową formę przygotowania zawodowego, w okresie której 

aplikanci mają możliwość pod opieką i nadzorem patrona, nabywać niezbędne umiejętności 

praktyczne oraz pogłębiać wiedzę przekazywaną podczas studiów. Aplikacja (a w przypadku 

osób nieodbywających aplikacji, praca w kancelariach) stwarza przyszłemu adwokatowi 

fundamenty do samodzielnego wykonywania zawodu i dlatego stanowi konieczny etap 

edukacji zawodowej. Skrócenie okresu szkolenia stanowiłoby realne zagrożenie dla poziomu 

kwalifikacji, jaki mogą zdobyć aplikanci i de facto oznaczałoby pozbawienie ich prawa do 

należytego przygotowania zawodowego oraz z uwagi na obniżenie standardu świadczonych 

usług, zagrożenie dla interesów reprezentowanych klientów. Wcielenie rządowych planów w 

życie spowoduje, że aplikacja stanie się szkoleniem z gruntu prowizorycznym, a owocem 

tych działań będą rzesze nieprzygotowanych do swoich roli adwokatów rozpoczynających 

samodzielną praktykę. Na realizacji tego projektu ucierpi nie tylko dobro młodych ludzi 

pragnących wykonywać zawód adwokata, ale przede wszystkim interes obywateli. 

Pomorska Izba Adwokacka z zaniepokojeniem odnosi się do planów Ministra 

Sprawiedliwości zapowiadających wprowadzenie takich zmian do Konstytucji, które mogą w 

przyszłości doprowadzić do likwidacji samorządu adwokackiego. Przedstawiciele zawodów 

zaufania publicznego, a takim jest zawód adwokata, powinni odznaczać się najwyższej klasy 

profesjonalizmem, jak również poszanowaniem dla wartości etycznych i moralnych. Nad 

przestrzeganiem właśnie tych wartości czuwa samorząd dbając o to, aby zawód adwokata 

mogły wykonywać wyłącznie osoby o nieskazitelnym charakterze. Rezygnacja z 



obowiązkowej przynależności do samorządu i poddanie wykonywania zawodu adwokata 

nieograniczonej swobodzie gry rynkowej stanowiłoby zaprzeczenie idei zawodu zaufania 

publicznego. 

Pomorska Izba Adwokacka sprzeciwia się również wyłączeniu sądownictwa 

dyscyplinarnego poza samorząd zawodowy. Pozbawi to samorząd możliwości wpływania na 

poziom pracy zawodowej jego członków i weryfikacji przydatności do zawodu adwokata.  

Pomorska Izba Adwokacka pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzenie proponowanych 

w stosunku do zawodu adwokata zmian będzie oznaczało rezygnację z wysokich standardów, 

jakim podlega od lat ta grupa zawodowa oraz zwycięstwo populizmu nad interesem 

publicznym. 


