RZECZPOSPOUTA POLSKA

Warszawa, dnia 2<)czerwca 2010r.

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI
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Pan

Jaraszek

Arkadiusz

"Dziennik Gazeta Prawna"
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W odpowiedzi
"Dziennika

~~I

na informacje

Gazety Prawnej"

jakie opublikowal

w dwóch

Pan

swoich artykulach:

czerwca 2010 r.) oraz "Coraz mniej rózni korporacje

w ostatnim

"Radcowie

adwokatów

czasie

na lamach

blizej adwokatów

(z 1

od radców prawnych"

(z 29

czerwca 2010 r.), uprzejmie wyjasniam, ze zawarte tam doniesienia sa niescisle i nieprawdziwe.

W artykule pt. "Radcowie blizej adwokatów" (opublikowanym 1 czerwca 2010 r.) pisze Pan:
"W Ministerstwie

Sprawiedliwosci trwqja prace nad prqjektem

nowt!j ustawy o adwokatur.:::..e,która pr-:;:.ewidlije

po lacze nie korporaCji prawniciJch".

Na lamach "Dziennika
rózni korporacje
piszac:

Gazety Prawnej"

adwokatów

z 29 czerwca 2010 r. w artykule pt. "Coraz mniej

i radców prawnych"

powtarza

Pan wyzej przytoczone

informacje,

"W Ministerstwie Sprawiedliwosci nadal trwqja prace nad pro/ektem nowo/'ustawy o adwokatur.:::..e,która

pr.:::..ewidtde
polaczenie korporaCji prawniciJch".

W zwiazku z wyzej przytoczonymi

Prace nad projektem
Sprawiedliwosci

publicznej,

tzw. Nowej Adwokatury

wstrzymane.

poinformowalismy

decyzji

nie tylko przedstawicieli

argumentowal

od 17 lutego 2010 r. sa w Ministerstwie

samorzadów

Sprawiedliwosci
prawniczych,

mediom komunikatu

podejmujac
ja

uprzejmie wyjasniam:

Ministra

naszego resortu (www.ms.gov.pl).

Minister Sprawiedliwosci
Adwokatury

O

m.in. poprzez przekazanie

stronie internetowej

doniesieniami,

m.in.

prasowego

tym

zakresie

ale i przedstawicieli

opinii

oraz opublikowanie

go na

gdzie znajduje sie do tej pory.

decyzje o wstrzymaniu

sprzeciwem

w

lub

prac nad projektem

watpliwosciami

wyrazanymi

Nowej
przez

2
reprezentantów

samorzadów prawniczych. Jednoczesnie zaznaczyl, ze wstrzymanie

prac nad

tym projektem nie oznacza zakonczenia dzialan dazacych do rozwiazania problemu, jaki jako
reson dostrzegamy i jaki z duza determinacja bedziemy starali sie rozwiazac - czyli zapewnienie
obywatelom

szerokiego dostepu do fachowej, skutecznej i powszechnej

Informujac

o podjetej

stwierdzil ponadto,

przez siebie decyzji o wstrzymaniu

ze wobec niejednoznacznych

adwokatów

jak i radców

prawnych,

Ministrowi

oraz obu samorzadom

a jednoczesnie

Sprawiedliwosci

prac nad projektem

sygnalów naplywajacych
wierzac,

ze zasadnicze

Minister

ze srodowisk zarówno
cele

- jakie przyswiecaja

- sa wspólne - oczekuje wspólnie wypracowanej

adwokatów i radców prawnych propozycji odnoszacej
do profesjonalnych

ochrony prawnej.

uslug prawnych. Wstrzymanie

sie do kwestii poszerzenia

prac nad propozycjami

zwiazane jest wlasnie z oczekiwaniem

przez
dostepu

Ministerstwa

na wspólnie wypracowane

przez

radców prawnych i adwokatów rozwiazanie.
- Licze na to porozumienie
przedstawicie.

Jako

Panstwa dzialaniom

Minister

i jego efekty, czyli propozycje

Sprawiedliwosci

bede

przygladal

która mi Panstwo

sie podejmowanym

w tej kwestii (...) - powiedzial wówczas Minister Krzysztof

przez

Kwiatkowski.

Obecnie prace nad projektem Nowej Adwokatury w Ministerstwie Sprawiedliwosci sa
nadal wstrzymane.
przez adwokatów

Zwiazane jest to ze wspomnianym oczekiwaniem na wspólnie wypracowane
i radców prawnych

samorzady propozycja

rozwiazanie.

Do tej pory wspólnie

nie wplynela do Ministerstwa

wypracowana

przez

Sprawiedliwosci.

Mam nadzieje, ze zlozone przeze mnie wyjasnienia, pomoga Panu uniknac w przyszlosci
tego rodzaju niescislosci w Panskich artykulach.
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