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Wielce Szanowny Panie Prezesie, 

 

        W związku z odwołaniem Pana Mecenasa Jakuba Jacyny z funkcji 

Przewodniczącego Komisji Etyki NRA w imię wspólnej odpowiedzialności  

i solidarności z dotychczasowym Przewodniczącym rezygnuję z pełnienia 

funkcji Wiceprzewodniczącego i udziału w jej pracach. 

        Uważam, że w adwokaturze powinno się cenić ludzi, którzy deklarują 

faktyczną pracę na rzecz samorządu, mając własne wizje, które łączą w sobie  

z jednej strony tradycje adwokatury nie będące dla niej balastem a z drugiej 

strony zmieniają tę adwokaturę na tyle, by spełniać godziwe i zgodne z prawem 

oczekiwania współczesnych klientów.  

Podtrzymuję stanowisko o potrzebie określania odmiennego adwokatów 

legitymujących się aplikacją sądową i adwokacką, co odróżniałoby tych 

adwokatów w stosunku do nowo wpisanych adwokatów, których uprawnienia 

byłyby tożsame. Chodzi jednak oto, aby klienci byli zorientowani z jakim 

adwokatem mają do czynienia. Nie ma też problemu z wprowadzeniem tytułu 

adwokata specjalisty, którym wielu chce się posługiwać choć takiego tytułu 

formalnie nie ma.  

Propozycje Mecenasa Jakuba Jacyny zmierzały do rozważenia modelu 

niemieckiego, ale w istocie chodziło o podjęcie procedur zmierzających  

do określenia pojęcia adwokatów specjalistów. 

          Pozostaję w opozycji do stanowiska, w którym dezawuuje się możliwości 

nowych rozwiązań, chcąc pozostać w dotychczasowej regulacji, co naraża nasze 

środowisko wobec deregulacji do obniżenia rangi. 

       Adwokatura musi się zmieniać, musi wprowadzać nowe obowiązki dla 

członków naszej korporacji, co nie oznacza, że dotychczas posiadane 
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uprawnienia będą ograniczane, a egzaminy mają służyć eliminacji z zawodu 

dotychczasowych adwokatów. 

        Jest mi przykro, że zmarnowano szansę pracy dla samorządu Komisji  

w dotychczasowym składzie, bo już przeprowadziła szereg zmian, choć 

wprowadzenie przeprowadzenia jakichkolwiek zmian jest trudne, o czym wiem 

osobiście , gdyż byłem Przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego 

NRA, która w marcu 2006 r. przedstawiła projekt regulaminu obowiązku 

doskonalenia zawodowego. Regulamin ten został uchwalony ale po ciężkiej 

 i nie zawsze rzeczowej dyskusji. 

        Chcąc podziękować Przewodniczącemu Mecenasowi Jakubowi Jacynie za 

kierowanie pracą Komisji oraz wszystkim Koleżankom i Kolegom przekazuję 

również życzenia radosnych  Świąt Wielkanocnych i wielkiej nadziei płynącej  

z treści tych Świąt.  

        Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie tego 

artykułu na stronach www.adwokatura.pl. 

 

 
  Z poważaniem 
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