
Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r. 

 

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 112/2021 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 24 lutego 2021 

roku oraz treścią zawiadomienia z dnia 4 marca 2021 roku składam projekt uchwały 

dotyczące części programowej Wnoszę o podjęcie uchwały o treści jak poniżej. 

 

Uchwała Nr …..  Krajowego Zjazdu Adwokatury z dnia ….. września 2021 r.  

Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do bezzwłocznego 

wdrożenia zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu 

Etyki Adwokackiej), dostosowujących go do art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, 

zakładającego zniesienie wszelkich całkowitych zakazów dotyczących informacji 

handlowych dostarczanych przez zawody regulowane. 

 

Uzasadnienie do projektu Uchwały: 

W myśl art. 24 Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. Państwa członkowskie znoszą wszelkie całkowite zakazy dotyczące informacji 

handlowych dostarczanych przez zawody regulowane. Państwa członkowskie zapewniają 

zgodność informacji handlowych dostarczanych przez zawody regulowane, odnoszących się, 

w szczególności, do niezależności, godności i uczciwości zawodowej, a także do tajemnicy 

zawodowej z zasadami dotyczącymi wykonywania zawodu, zgodnie z prawem wspólnotowym, 

w sposób odpowiadający szczególnemu charakterowi każdego zawodu. Zasady dotyczące 

wykonywania zawodu odnoszące się do informacji handlowych muszą być niedyskryminacyjne, 

uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym i proporcjonalne. Tymczasem samorząd 

adwokacki od kilkunastu lat nie implementuje ww. Dyrektywy, co w sposób istotny utrudnia 

adwokatom konkurowanie na rynku usług prawnych. Należy podkreślić, że od dłuższego czasu 

adwokaci są, na podstawie wewnętrznych regulacji, nadmiernie ograniczeni w swobodnym 

prowadzeniu działalności gospodarczej, chociażby w stosunku do samorządu radcowskiego. 

Ponadto nieakceptowalna jest sytuacja, kiedy to adwokaci, mający stać na straży praw i 

wolności obywatelskich, sami podlegają przepisom wprost sprzecznym z prawem Unii 

Europejskiej. 
 

 

adwokat Agata Rewerska 
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