
 

 

UCHWAŁY SPRAWOZDAWCZEGO ZGROMADZENIA  

KRAKOWSKIEJ IZBY ADWOKACKIEJ PODJĘTE W DNIU 21 KWIETNIA 2012 ROKU 

 

 

I. 

 Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej, mając na uwadze stan prac 

legislacyjnych zmierzających do uchwalenia ustawy o zmianie ustaw regulujących 

wykonywanie niektórych zawodów – w tym zawodu adwokata - wyraża zasadniczy 

sprzeciw wobec zgłoszonych propozycji dotyczących zawodów zaufania publicznego, 

prowadzących do obniżenia wymogów warunkujących wykonywanie takich zawodów, 

nie korespondujących z interesem publicznym i interesem osób oczekujących pomocy 

prawnej. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zmiana ustawy Prawo o adwokaturze, jaka nastąpiła w czerwcu 2005 roku, zapewniła 

na poziomie bardzo szerokim dostęp do zawodu adwokata, którego specyfika wymaga 

spełnienia po stronie osób zawód ten wykonujących, szczególnie wysokiego poziomu 

merytorycznego oraz deontologicznego. 

 Proponowana regulacja pozostaje w sprzeczności z ideą zabezpieczenia prawidłowej 

pomocy prawnej osobom jej potrzebującym i nie koreluje z modelem konstytucyjnym, który 

również został już utrwalony mocą stosownych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, 

uznającego konieczność należytego wykonywania zawodu zawsze w granicach interesu 

publicznego i dla jego ochrony. Trudno uznać, żeby osoby bez należytego przygotowania 

zawodowego, wynikającego z proponowanego zmienioną ustawą ograniczonego w czasie 

szkolenia zawodowego lub też stosowania prawa również w ograniczonym czasie ustawą 

określonym, a także nie wykonujących czynności bezpośrednio przy udzielaniu pomocy 

prawnej, mogły posiąść niezbędne doświadczenie i wiedzę umożliwiającą należyte 

wypełnianie powinności, zwłaszcza przed sądami powszechnymi, gdzie obowiązują ścisłe 

rygory wynikające z określonych procedur. 

  

 



 

 Obawa ta jest tym bardziej uzasadniona, że znajdujemy się w przeddzień 

wprowadzenia daleko idących zmian w polskiej procedurze cywilnej, a także oczekując 

rychłych, wręcz zasadniczych zmian w procedurze karnej, opartej w postępowaniu sądowym 

na daleko idącej kontradyktoryjności stron – zawsze wymagającej od kwalifikowanych 

uczestników, najdalej idącego przygotowania zawodowego i etycznego. Poziom ten – mocą 

konstytucyjnych orzeczeń – odpowiadający kryteriom wysokiej jakości i wiarygodności 

kojarzonej z pojęciem zawodu zaufania publicznego, nie może być poddawany bieżącej, 

instrumentalnej, nieograniczonej swobodzie - nie tylko rynkowej - gry. Propozycje skrócenia 

szkolenia aplikanckiego, ograniczenia okresu stosowania prawa przez osoby ubiegające się     

o wpis na listę adwokatów bez odbycia szkolenia zawodowego oraz dopuszczenie do zawodu 

osób w praktyce prawa nie stosujących, nie chroni interesu tych, którym pomoc jest 

niezbędna, a tym samym naraża interes publiczny. Dwuletnia aplikacja ograniczy o połowę 

okres rzeczywistej praktyki, uniemożliwiając tym należyte przygotowanie do zawodu. 

 

 

II.   

 

Zgromadzenie Krakowskiej Izby Adwokackiej w związku z postulatami zmiany  

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez uchylenie art. 17 dotyczącego 

funkcjonowania samorządów zawodowych wyraża zaniepokojenie wobec powyższych 

propozycji zmierzających do ograniczenia samorządności i tym samym centralizacji 

Państwa, co stanowi zagrożenie dla demokracji. 

 

UZASADNIENIE 

 

 Zgromadzenie przypomina, iż fundamentem prawidłowego funkcjonowania 

samorządu zawodowego, którego celem jest udzielanie pomocy prawnej, współdziałanie       

w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, jest 

wyrażona w art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasada subsydiarności 

przeciwstawiająca się modelowi Państwa scentralizowanego, jako wyraz demokratyzacji 

życia społecznego. 

 

 



 

 Z niepokojem i niezrozumieniem obserwujemy zgłaszane rozwiązania prowadzące do 

jeszcze większej centralizacji władzy publicznej, tym samym do zmian, które                         

w rzeczywistości nie wzmacniają państwa, ale wyłącznie władzę wykonawczą, co winno 

obligować samorządy zawodowe do przedstawiania stanowiska wyrażającego sprzeciw 

wobec prób naruszania ugruntowanego od piętnastu lat ładu konstytucyjnego, w którym 

władza wykonawcza nie może uzyskać nadmiernej przewagi nad innymi organami władzy 

publicznej, a także nad instytucjami samorządowymi.  

 

 

III.  

 

 Zgromadzenie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do prowadzenia                    

w jeszcze szerszym i usystematyzowanym zakresie - uwzględniającym specyfikę 

kancelarii adwokackich - szkoleń doskonalących zawód, będących nie tylko realizacją 

uchwały nakładającej na członków samorządu tę powinność, ale stwarzających 

merytoryczną podstawę dla sprostania wyzwaniom konkurencji na co raz bardziej 

zróżnicowanym rynku usług prawnych.     

 


