
Mikolaj Pietrzak
Adwokat
ul. Sandomierska 8 lok. 5
02-867 Watszawa

Warszawa, dnla 4 kwietnia 2o12 r.

Do
Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowni Pafstwo,

W zr,viqzku z uchwal4 prezydium Naczelnej Rady Adwokackej w sprawie odwolania
adwokata Jakuba Jacyny ze stanowiska Przewodricz4cego Komisji Etyki Zawodowej,
zwracam siq z uprzejm4 pro6b4 o publiczne puedstawienie motyw6w tej uchwab. Ukr6ci to
bowiem spekulacje na temat powod6w, kt6re doprowadzily do odwolania Pana Mecenasa
Jac)'ny.

Declzja Prezydium NRA spowodowala m6j niepok6j, jako adwokata oraz
Psewodricz4cego Komisji Praw Czlowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jeieli
bowiem prawd4 jest, ie Pan Mecenas Jakub Jacl'na zostal odwolany z powodu publikacji w
Rzeczpospolitej dotycz4cej koncepcji Komisji Etyki Zawodowej w spmwie tzw. specjalizacji
zawodowej, decyzja ta budzi6 musi powaine zasi]IzeZel]ia,

Adwokatura jest organizmem pluralistycznym i demokratycznym, zloion]]an z
jednoste\ kt6r1'n przysluguje wolnos6 wlpowiedzi, tak jak kazdemu inncmu czlowiekow w
Polsce. Jest rzeczq naturaln4, ie nie wszyscy mamy te same pDekonania i pogl4dy na temat
Adwokatuy. Nie jest zatem istotne to, czy podzielamy, czy nie podzielamy koncepcji
pEedstawionej przez KomisjQ Etyki Zawodowej. Istotne jest natomiast to, czy adwokat
wykonuj4c zadania samovqdowe moie publicznie p*edstawid koncepcje i propozycje, nie
namzaj4c siQ na wewnqtrz6rodowiskowe reperkusje. Uwaiam, ie jako adwokatura jeste6my w
spos6b szczeg6lny zobowiqzani do pielqgnowania dialogu, nawet gdy nasi rozm6wcy
p&edstawiaj4 koncepcje zgola odmienne od naszych wlasnych. Adwokat Jakub Jacyna nie
przedstawil koncepcji specjalizacji zawodowej, jako projektu Naczelnej Rady Adwokackiej a
jedynie jako koncepcjq proponowan4 przez Komisjq Etyki Zawodowej NRA. Prawem i
powinnoSci4 Przewodniczqcego Komisji Etyki Zawodowej bylo publiczne zabranie glosu w
taki spos6b, by wspicra6 koncepcjq, kt6ra uwaia za slusznQ. Za takie $ystqpienia adwokat nie
powinien by6 ukarany, poniewaZ doprowadziloby to do swojego rodzaju cenzury
Srodowiskowej i pozbawiloby wladze samorz4du adwokackiego demokratycznego chamkteru,
kt6ry nie sprowadza siQ przecieZ do tego, Ze wybieramy naszych przedslawicieli do
Okrggorvych Rad Adwokackich oraz do Naczelnej Rady Adwokackiej. Prawdziwa demokacja
polega na ciqgllm Scieraniu siq pogl4d6w i szacunku dla odmiennych racji. Trudno nie
odnie36 ll'raienia, ie takiego szacunku Prezydium NRA nie okazalo czlonlom i
Przewodnicz4cemu Komisji Etyki Zawodowej.

Zaniepokojenie moje jest tlrn wiQksze, ie Adwokat Jakub Jacyna nalezy do
wyj4tkowych os6b, konsekwentnie i bezintereson'nie zaangiowanych od wielu lat w rozw6j



Adwokahrry. W spos6b wyjetkolvy zasluit na psyznane mu odznaczenie ,,ZasluLony
Adwokaturze". Okoliczno3ci jego zwolnienia ze stanowiska, lt6remu przl.nosil zaszczy't,
roynagaj4 publicznego wyja6nienia. Tego wl.rnaga dobro adwokatury.


