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POSIEDZENIA NRA

W dniach 26–28 września 2003 r. odbyło się w Grzegorzewicach plenarne po-
siedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezes Stanisław Rymar złożył sprawozdanie z prac Prezydium.
Podobne sprawozdania za miniony okres złożyli: Prezes WSD adw. Jan Cie-

ćwierz z prac Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, adw. Jerzy Nauman – z prac Rzecz-
nika Dyscyplinarnego, adw. Agnieszka Metelska z konferencji w zakresie Rzecznika
Prasowego NRA, adw. Stanisław Mikke, Redaktor Naczelny „Palestry” o przygoto-
waniach do zbliżającego się Jubileuszu obchodów 85-lecia Odrodzonej Adwokatu-
ry Polskiej, adw. Marek Mazurkiewicz z prac Zespołu Wizytatorów przy NRA.

Adw. Andrzej Michałowski przedstawił model doskonalenia zawodowego adwo-
katów w kontekście wykonywania zawodu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Jednakże głównym i wiodącym tematem obrad plenarnych NRA było omówie-
nie przedłożonego przez Zespół ds. opracowania nowego projektu Ustawy Prawo
o adwokaturze.

Sprawozdanie i wprowadzenie złożył adw. Andrzej Michałowski, dyrektor
Ośrodka Badawczego Adwokatury, szef Zespołu. Dyskusja jaka się wywiązała wo-
kół norm regulujących projektowane zmiany zdominowała obrady. Celem projek-
towanych zmian ustawowych, jak podkreślano, jest przystosowanie korporacji do
sprawnego, zgodnego z interesem społecznym działania w zmienionych od 1982 r.,
gdy uchwalano ustawę Prawo o adwokaturze, warunkach społeczno-politycznych.

Plenarne posiedzenie NRA zostało odroczone, wobec niewyczerpania całości
zagadnień zarysowanych w dyskusji, do dnia 26 października 2003 r.

Nadzwyczajne plenarne posiedzenie NRA w dniu 26 października 2003 r. odby-
ło się w Warszawie z jednym tylko punktem programu: dokończenia dyskusji nad
studyjnym projektem nowego Prawa o adwokaturze. Posiedzeniu przewodniczył
Prezes NRA adw. Stanisław Rymar. Po wszechstronnej dyskusji uchwalony został
studyjny projekt nowej ustawy Prawo o adwokaturze dostępny do wglądu na stro-
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nach internetowych adwokatury. Nadto z bardzo obszernym protokołem z posie-
dzenia można zapoznać się w siedzibach Okręgowych Rad Adwokackich.

Z uzasadnienia projektu cytujemy kilka tez: Proponowane rozstrzygnięcia służą
budowaniu silnych organizacyjnie i ekonomicznie struktur, gotowych stawić czoło
wyzwaniom związanym z integracją europejską i narastającą konkurencją ze strony
adwokatów zagranicznych. Zapobiegnie to zjawisku powstawania środowiskowego
bezrobocia.

Należy przy tym zachować pełną dbałość o utrzymanie prestiżu społecznego oraz
wysokich standardów etycznych.

Ustawa jednoznacznie określa zasady dostępu i wykonywania zawodu adwokata
jednakowe dla wszystkich, bez zbędnych ograniczeń, w różnych jego formach ade-
kwatnych do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych.

Wszystkie nowe rozwiązania Prawa o adwokaturze wyrosły z podstawowego dla
istnienia korporacji przekonania, że adwokatura, sprawna i uczciwa, jest – i musi
pozostać ostoją jednostki przed omnipotencją państwa.

W części ogólnej nowej ustawy na nowo zdefiniowano, czym jest adwokatura i na
czym polega wykonywanie zawodu adwokata. Projekt przecina też toczącą się
uprzednio dyskusję, wywołaną orzecznictwem sądów, nad zagadnieniem, czy za-
wód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, jednoznacznie przesądzając tę
kwestię w sposób pozytywny.

Wprowadzono możliwość tworzenia „silnych organizacyjnie, personalnie i ekono-
micznie kancelarii, mogących konkurować z kancelariami europejskimi.

W części dotyczącej aplikacji adwokackiej rozstrzygnięcia ustawy służą jej otwar-
ciu dostępu do zawodu.

Nie sposób skrótowo, bez ujmy dla precyzji i czytelności wszystkich kwestii, przed-
stawić całokształtu zagadnień tak ważnych jak projekt nowej ustawy adwokackiej. Trze-
ba ten projekt w całości przeczytać dla wyrobienia sobie osobistego poglądu.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

W dniu 26 sierpnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Załatwiono
kilka spraw osobowych, delegowano przedstawicieli NRA na Zgromadzenia Izb w
Koszalinie, Zielonej Górze,  Opolu, jak również przedstawicieli NRA na adwokac-
kie egzaminy izbowe. Kolejne sprawozdanie z prac Zespołu ds. opracowania no-
wej ustawy „Prawo o adwokaturze” złożył adw. Andrzej Michałowski. Powołany
został dodatkowy członek Zespołu w osobie adw. Wiesława Wolskiego.


