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UCHWAŁA

Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich 
z dnia 17 listopada 1990 r. 

w  sprawie wykonywania w  RP zawodów: 
adwokata i radcy prawnego

Zarząd Główny ZPP, po zapoznaniu się 
z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 
26.05.1982 r. prawo o adwokaturze (Dz. U. 
nr 16, poz. 124 z późniejszymi zmianami), 
projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 
6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 
nr 29, poz. 145 z późniejszymi zmianami) 
i poselskim projektem ustawy — prawo
0 adwokaturze (druk nr 566 z dnia
10.10.1990 r.) uchwala, co następuje:

1) projekty nowelizacji prawa o adwoka
turze i radcach prawnych przedstawione 
w Sejmie przez posłów: Macieja Bednarkie- 
wicza i Józefa Zycha, odpowiadają aktualnej 
sytuacji istniejącej w adwokaturze i wśród 
radców prawnych i stanowią konieczną
1 wystarczającą na obecnym etapie przebu
dowę rozwiązań legislacyjnych w tych sa
modzielnych zawodach.

2) poselski projekt ustawy — prawo
o adwokaturze (druk nr 566 z dnia
10.10.1990 r.) zmierzający do całkowitej in
tegracji zawodów radcy prawnego i adwo

kata — nie odpowiada obecnemu przygoto
waniu adwokatury i radców prawnych do 
obsługi osób fizycznych i podmiotów gos
podarczych w RP.

Nowelizacja ustaw, o których mowa 
w pkt. 1 tej uchwały, stanowi początek po
łączenia zawodów: radcy prawnego i adwo
kata, oznaczający niezbędny etap przygoto
wawczy do integracji tych dwóch samodzie
lnych dzisiaj zawodów.

Przyjęcie poselskiego projektu ustawy — 
prawo o adwokaturze przez sejm RP dopro
wadziłoby do obniżenia pomocy prawnej 
podmiotów gospodarczych i do świadczenia 
na niższym poziomie usług prawnych dla lu
dności, szczególnie w zakresie prawa karne
go.

3) uchwałę powyższą przekazać w trybie 
pilnym Panu Marszałkowi Sejmu RP.
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