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•  Projekt tzw. ustawy unifikacyjnej

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy -  Prawo o adwokaturze przewidujący połącze
nie zawodów adwokata i radcy prawnego. Dodajmy, że jest to inicjatywa nielicząca 
się z wolą obu samorządów, adwokackiego i radcowskiego, które po uzgodnieniach 
doprowadziły do złożenia w Sejmie projektów nowelizujących ustawy Prawo 
o adwokaturze i o radcach prawnych.

Projekt unifikacyjny podpisała grupa posłów:
(-)Jan Andrykiewicz; (-)Stanisław Bartoszek; (-)Zygmunt Bartoszewicz; (-)Krzy- 
sztof Baszczyński; (-)Lidia Błądek; (-)Jadwiga Błoch; (-)Wojciech Borowik; 
(-)Andrzej Brachmański; (-)Władysław Bułka; (-)Jan Bury; (-)Piotr Chojnacki; 
(-)Witold Deręgowski; (-)Ryszard Faszyński; (-)Janusz Grott; (-)Henryk Haj
duk; (-)Zygmunt Jakubczyk; (-)Krzysztof Janik; (-JJerzy Jankowski; (-)Euge- 
niusz Januła; (-)Izabela Jaruga-Nowacka; (-)Mieczysław Jedoń; (-)Józef Kalisz; 
(-)Sergiusz Karpiński; (-)Grażyna Kotowicz; (-)Stanisław Kowolik; (-)Wojciech 
Lamentowicz; (-)Andrzej Lipski; (-)Wit Majewski; (-)Stanisław Maliszewski; 
(-)Aleksandra Małachowska; (-)Mirosław Małachowski; (-)Grzegorz Marciniak; 
(-)Marian Mirosław Marczewski; (-)Marian Michalski; (-)Zbigniew Mierzwa; 
(-)Kazimierz Musielak; (-JTomasz Nałęcz; (-)Ryszard Nowak; (-)Kazimierz Nycz; 
(-)Piotr Pankanin; (-)Kazimierz Pańtak; (-)Irena Petryna; (-)Mieczysław Piecka; 
(-)Andrzej Piotrowski; (-)Jerzy Pistelok; (-)Danuta Polak; (Franciszek Potulski; 
(-)Stanisław Rusznica; (-)Krystyna Sienkiewicz; (-)Włodzimierz Sitek; (-)Ireneusz 
Skubis; (-)Artur Smółko; (-)Jacek Soska; (-)Stanisław Stasiak; (-)Stanisław Stec; 
(-)Franciszek Jerzy Stefaniuk; (-)Władysław Szkop; (-)Klemens Ścierski; (-)Czesław 
Sleziak; (-)Beata Swierczyńska; (-)Jan Swirepo; H T adeusz Tomaszewski; 
(-)Andrzej Urbańczyk; (-)Krzysztof Wiecheć; (-)Zofia Wilczyńska; (-)Małgorzata 
WIniarczyk-Kossakowska; (-)Stanisław Wójcik; (-)Jerzy Wuttke; (-)Wiesława 
Ziółkowska; (-)Zbigniew Zysk.

Do reprezentowania w pracach nad projektem został upoważniony poseł Kazi
mierz Pańtak.

Projekt obecny nawiązuje do innego, który zyskał miano Lex Liszcz, a co do 
którego środowisko adwokackie ustosunkowało się zdecydowanie negatywnie. Pisa
liśmy o tym w „Palestrze” w numerach 10/91, 11-12/92, 3-4/93 i 5-6/93, 
szczegółowo uzasadniając niesłuszność łączenia dwóch zawodów.

W nowym projekcie znalazły się dawne tezy, które są oczywiście nie do przyjęcia przez 
adwokaturę. Proponowane rozwiązania są sprzeczne z dotychczasową ponad 75 letnią 
tradycją, z aktualnym stanem prawnym oraz oczekiwaniami i potrzebami społecznymi. Nie
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Z ostatniej chwili

uwzględniają, iż zawód adwokata jest wolny dlatego, iż nie pozostaje on w stosunku pracy;
stanowisko to jest powszechne w Europie. Uchwalenie tej ustawy w sposób ewidentny
obniżyłoby prestiż zawodu adwokata i poziom pomocy prawnej oraz wywołałoby
dalekosiężne negatywne skutki w funkcjonowaniu organów wymiaru sprawiedliwości.

A oto niektóre z zapisów projektu, na które adwokatura nigdy nie wyrazi zgody:

Art. 24

1. Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki wykonywania zawodu w ra
mach umowy o pracę lub umowy zlecenia określa umowa, z tym za
strzeżeniem iż wysokość wynagrodzenia o pracę nie może być niższa niż
wysokość wynagrodzenia z wszystkimi dodatkami z-cy kierownika zatrud
niającej go jednostki.

2. Adwokatowi zatrudnionemu w ramach umów określonych w ust. 1 przy
sługuje dodatkowe wynagrodzenie za z-two prawne. Wynagrodzenie z tego
tytułu określa Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości.

DZIAŁ VIII: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 86

1. Adwokatów i radców prawnych, wpisanych w dniu wejścia w życie ustawy
na listę adwokatów lub radców prawnych, którzy mają ukończoną aplikację
adwokacką, radcowską, sędziowską, arbitrażową, prokuratorską lub nota
rialną zakończoną właściwym egzaminem wpisuje się z urzędu na listę
adwokatów przewidzianą niniejszą ustawą.

2. Formalności związane z wpisem na listę o której mowa w pkt. 1 zostaną
dokonane w trybie określonym przez Komitet Organizacyjny Samorządu Ad
wokackiego w regulaminie o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt. 6

Art. 87

1. Na listę adwokatów przewidzianą niniejszą ustawą mogą zostać wpisani
adwokaci i radcowie prawni nie spełniający wymogów, o których mowa
w art. 86 wpisani na listę adwokatów lub radców prawnych w dniu wejścia
w życie ustawy, jeżeli zobowiążą się złożyć egzamin uzupełniający w ciągu
2 lat od dnia wpisu na listę adwokatów.

2. Osobę o której mowa w ust. 1 skreśla się z listy adwokatów jeżeli we
wskazanym terminie nie złożył egzaminu uzupełniającego.
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3. Zakres i tryb egzaminu uzupełniającego określa Komitet Organizacyjny 
Samorządu Adwokackiego.

4. Od obowiązku zdania egzaminu uzupełniającego zwolnieni są adwokaci 
i radcowie prawni wpisani na listę adwokatów lub radców prawnych w dniu 
wejścia w życie ustawy, którzy przez okres conajmniej 10 lat przed wejściem 
w życie ustawy wykonywali zawód adwokata w zespole adwokackim lub 
kancelarii indywidualnej, bądź zawód radcy prawnego w pełnym wymiarze 
zatrudnienia.

5. Radcowie prawni wpisani na listę adwokatów na podstawie art. 86 ust. 
1 którzy nie legitymują się ukończeniem aplikacji prokuratorskiej nie mogą
udzielać pomocy prawnej w sprawach karnych przez okres   Dotyczy to
również osób wymienionych w art. 87 ust. 1 i 4.

Art. 89

Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych wybiorą 
spośród swoich członków Komitet Organizacyjny Samorządu Adwokackiego 
składający się z 12 adwokatów i 12 radców prawnych.

Art. 90

1. Zdaniem Komitetu, o którym omowa w art. 89 jest:
1) opracowanie regulaminu pierwszgo Krajowego Zjazdu Adwokatów 
i wboru delegatów na ten Zjazd,
2) ustalenie liczby tymczasowych okręgowych izb adwokackich i obszarów 

ich działania oraz siedzib,
3) ustalenie zasad przekazania majątku i dokumentacji dotychczasowych 

organów samorządów adwokackiego i radców prawnych,
4) zwołanie pierwszych zgromadzeń okręgowych izb adwokackich oraz 

Krajowego Zjazdu Adwokatów w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia 
w życie ustawy,
(...)

Art. 91

Ministrowi Sprawiedliwości powierza się nadzór nad działalnością komitetu, 
o którym mowa w art. 89

SWM
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