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LIST OTWARTY 

DZIEKANA OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

DO PANA PROKURATORA KRAJOWEGO BOGDANA ŚWIĘCZKOWSKIEGO 

 

Szanowny Panie Prokuratorze, 

 

Z konsternacją zapoznałem się z Pańską wypowiedzią w Sejmie RP, w której uznał Pan 

nazwanie Pana Adwokatem za „obraźliwe”. 

Trudno zrozumieć dlaczego słowo „Adwokat” miałoby obrażać. Rozumiem, że od kiedy objął 

Pan urząd, Adwokaci swoją pracą w wielu sprawach – wykonując swoje obowiązki 

adwokackie – doprowadzili do niekorzystnych dla Prokuratury rozstrzygnięć, w tym 

w sprawach dotyczących najważniejszych praw i wolności konstytucyjnych, tak przed sądami 

krajowymi jak międzynarodowymi trybunałami. Rozumiem, że nie jest Pan zadowolony, 

kiedy po raz kolejny, po wysłuchaniu argumentów Adwokatów, sądy robią Prokuratorom 

wytyki w sprawie nieprawidłowych działań związanych np. z bezprawnym zatrzymywaniem 

osób protestujących. Nie wydaje się jednak, aby mógł być to powód do formułowania 

twierdzeń, według których praca Adwokata jest powodem do wstydu. 

W każdym państwie demokratycznym, prawo do obrony jest podstawową gwarancją, która 

służy nie tylko oskarżonym, ale samemu Wymiarowi Sprawiedliwości. Prawo do obrony 

gwarantuje sprawiedliwość procesu i bezpieczeństwo każdego człowieka przed arbitralnymi 

represjami ze strony władz państwowych. Dostęp do Adwokata jest zaś niezbędnym 

elementem prawa do obrony.  

Zarówno Adwokaci, jak i Prokuratorzy pełnią niezbędne role w systemie prawnym. Choć 

często jesteśmy przeciwnikami procesowymi, Adwokaci i Prokuratorzy każdego dnia 

wykonują swoje obowiązki okazując sobie szacunek, życzliwość i zrozumienie. Na tym tle 

Pańską wypowiedź oceniam jako krzywdzącą, przykrą i szkodliwą.  

Wypowiedzi wartościujące, takie jak Pańska, godzą nie tyle w Adwokatów, co 

w obowiązujący w demokratycznych państwach system poszanowania praw obywatelskich, 

w tym prawa do uczciwego procesu. 
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Tytuł zawodowy „adwokat” jest powodem do dumy. Swoją wypowiedzią ugodził Pan 

w dobre imię tysięcy adwokatów, którzy każdego dnia bronią praw i wolności w Polsce. Co 

gorsze, Pańską wypowiedzią podważył Pan zaufanie do zawodu adwokata i w konsekwencji 

osłabił bezpieczeństwo prawne polskich obywateli. 

 

Z poważaniem, 

 

Dziekan  

Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie 

adw. Mikołaj Pietrzak 


