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Wiceprezes NRA adw. J. Agacka-Indecka zreferowała przebieg dotychczaso-
wych przygotowań do egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką. Temu
tematowi dużo uwagi poświęcił adw. J. Naumann. W toku merytorycznej dys-
kusji członkowie NRA omówili szczegółowo problematykę konkursu. Podjęto
uchwałę wprowadzającą zasady przeprowadzenia egzaminu konkursowego na
aplikację.

Na zakończenie obrad nadzwyczajnego plenarnego posiedzenia NRA uczestni-
cy zajmowali się jeszcze kwestią ustalania terminów egzaminów adwokackich.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Prezydium NRA z 6 września 2005 r. zajmowało się  sprawami związanymi z ze-
wnętrzną działalnością adwokatury, jak i bieżącymi zagadnieniami. Prezes adw. St.
Rymar przedstawił relację z wykładu w Fundacji Batorego „O naprawie Rzeczypo-
spolitej”, traktującego m.in. o wymiarze sprawiedliwości. W dalszym ciągu trwa
kampania medialna na temat konieczności szerokiego dostępu do zawodów praw-
niczych.

Prezydium zajęło zdecydowaną postawę o konieczności pełnej ochrony tajem-
nicy adwokackiej w związku z próbami przesłuchania jednego z adwokatów sto-
łecznych przez prokuraturę na okoliczności związane z prowadzoną przez niego
sprawą.

Prezes NRA omówił projektowany wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
Prawo o adwokaturze. Następnie odbyła się szeroka dyskusja na temat wniesienia
pozwu o ochronę dóbr osobistych przeciwko publicyście jednego ze stołecznych
pism, autora wyjątkowego w swej napastliwości artykułu na adwokaturę. Sprawa
będzie przedmiotem dalszych rozważań.

Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka zreferowała szczegółowo kolejne
spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości w związku z nowelizacją p. o a., w któ-
rej wzięli również udział przedstawiciele środowiska radcowskiego i notarialnego.
Spotkanie dotyczyło przygotowywanych rozporządzeń wykonawczych do tej usta-
wy, m.in. opłat za egzamin konkursowy i opłat za odbywanie aplikacji adwokackiej.
Sprawa jest w toku opracowań. Prezydium postanowiło upoważnić specjalistę –
konstytucjonalistę do opracowania wniosków o zbadanie zgodności z Konstytucją
przepisów k.p.c. w przedmiocie pism z sądów zawiadamiających o niespełnieniu
wymogów formalnych przez apelację i kasację wnoszone przez adwokatów. Skarb-
nik NRA adw. P. Sendecki zreferował problem umowy z firmą p.r. w przedmiocie
promowania adwokatury.
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Pierwszym punktem obrad posiedzenia Prezydium NRA z 20 września 2005 r. było
wystąpienie zaproszonych gości, przedstawicieli Fundacji Academia Iuris pp. Boska i
Żukowskiego. Przedstawili zarys działań Fundacji, która pozostaje pod patronatem
NRA. Jej głównym celem jest niesienie pomocy osobom niezamożnym, które często nie
wiedzą, że pomoc im przysługuje. Fundacja działa przy Parafiach, współpracuje z ad-
wokatami i radcami prawnymi. Jest to szeroko pojęte poradnictwo pod kontrolą do-
świadczonych prawników. Fundacji patronują również prof. A. Zoll, prof. M. Safjan, jak
również Dziekan ORA w Warszawie adw. J. Trela. Bardzo pozytywnie na temat tej for-
my działania młodzieży prawniczej wyraził się adwokat A. Michałowski.

Następnym punktem obrad stała się kwestia opłat przy wpisie na listę adwokac-
ką w związku z uchwałami niektórych rad adwokackich w tym przedmiocie. Wyso-
kość opłat różnie kształtuje się w poszczególnych Radach. Zaproszony na posiedze-
nie Prezydium wicedziekan z Izby Łódzkiej uzasadniał wysokość opłaty w kwocie
10 000 zł dostępem nowych adwokatów do korzystania z majątku samorządowe-
go, siedziby, ośrodka wypoczynkowego, do których powstania się nie przyczynili.
W dyskusji na powyższy temat udział wzięli adw. adw. P. Sendecki, opiekun Izby
Łódzkiej, Prezes St. Rymar, adw. A. Michałowski, którzy podnieśli, iż tego rodzaju
uchwały organów samorządu adwokackiego budzą agresję mediów i nie tylko.
Szczególnie tę kwestię w obszernym wystąpieniu podniósł adw. A. Michałowski.
Istotnie, NRA nie ma uprawnień do regulowania wysokości opłat za wpis w tej mie-
rze. Nie ma podstaw, by ustalać opłaty od osób, które nie są członkami korporacji.
Samorząd może natomiast ustalać wysokość opłaty administracyjnej za czynności
techniczne dokonywane przy wpisie w wysokości odpowiadającej poziomowi
kosztów z tym związanych. Wiceprezes NRA adw. J. Agacka-Indecka podzieliła sta-
nowisko adw. A. Michałowskiego, iż nie istnieje podstawa prawna w zakresie
kształtowania opłat. Argumenty muszą być natury merytorycznej, a w żadnym wy-
padku typu, iż do adwokatury trzeba się „wkupić”.

Adw. J. Naumann podziela poglądy adw. A. Michałowskiego. Podobnie adw.
A. Zwara, członek Prezydium, którego zdaniem NRA nie może być „wyrocznią” w
tej sprawie.

Prezydium uchyliło uchwały 4 Okręgowych Rad Adwokackich w przedmiocie
wysokości wpisu na listę adwokacką.

Adw. J. Naumann szeroko odniósł się do złożonej problematyki związanej z eg-
zaminem konkursowym na aplikację adwokacką przewidzianą na 10 grudnia br.
Jakikolwiek błąd popełniony w założeniach i wykonawstwie tego egzaminu ze stro-
ny samorządu może mieć niedobre następstwa w odbiorze społecznym. Wywiąza-
ła się dyskusja, w której wzięli udział wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie
Prezydium i zaproszeni goście.

Następnie omówiono szereg spraw bieżących, egzaminów adwokackich w br.,
umowy z grupą doradztwa strategicznego, delegacji członków Prezydium na kon-
ferencje międzynarodowe.
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Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 4 października 2005 r. rozpoczął Prezes NRA
adw. St. Rymar odczytaniem listu gratulacyjnego dla Pani Janiny Nowaczyk-Kempa za
znakomicie przez 30 lat wykonywaną pracę w Biurze NRA. Jubilatka, znana w całym
środowisku adwokackim z serdecznego zaangażowania na rzecz naszego samorzą-
du, podziękowała za wręczony jej list, album pamiątkowy i kwiaty.

Omówiono sprawy osobowe, wysokości opłat przy okazji wpisów na listę adwo-
kacką, wyniki egzaminów adwokackich, projekt wniosku o zgodności nowej usta-
wy p. o a. z Konstytucją. Wiceprezes adw. J. Agacka-Indecka zreferowała spotkanie
w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczące projektów rozporządzeń Ministra Spra-
wiedliwości związanych z egzaminem konkursowym na aplikację adwokacką.
Omówiła przygotowywany w Ministerstwie wniosek nowego rozporządzenia o wy-
nagrodzeniu spraw prowadzonych z urzędu.

✶

Na posiedzeniu nadzwyczajnym Prezydium NRA w dniu 8 października 2005 r. omó-
wione zostały uchwały NRA zakończonego w tym dniu posiedzenia plenarnego NRA.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 18 października 2005 r. referowano i
dyskutowano szereg spraw. Przed jedną z prokuratur stołecznych toczy się sprawa
adwokata, którego prokurator usiłuje przesłuchać z ewidentnym naruszeniem
przepisów o tajemnicy zawodowej. Adwokatowi podczas próby ostatniego prze-
słuchania, do którego nie doszło, towarzyszył przedstawiciel delegowany przez
Prezydium NRA. (Sprawa była omówiona w dwóch kolejnych numerach „Palestry”
7–8/2005 na s. 121–122, oraz 9–10/2005 na s. 66–69.)

Adw. P. Sendecki, Skarbnik Rady, w obszernym wystąpieniu zrelacjonował przebieg
Międzynarodowej Konferencji w Krakowie poświęconej 55. rocznicy uchwalenia Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz 15. rocznicy powołania Komisji Praw Człowie-
ka przy NRA, w której jest aktualnym Przewodniczącym. Komisja przy NRA ma szereg
osiągnięć, działa prężnie, organizuje cykliczne szkolenia, wyjazdy studyjne do Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, do innych agend Rady Europy. Istotna
była i jest nadal współpraca z Biurem Rady Europy w Warszawie. Komisja utrzymuje też
stały kontakt z adwokatami i instytucjami prawniczymi działającymi na rzecz ochrony
praw człowieka nie tylko na Zachodzie, ale i na Wschodzie Europy.

Omówiono sprawę przygotowywanych wniosków o zgodności z Konstytucją
nowej ustawy p. o a., jak również o zmianie ustawy k.p.c. Omówiono zagadnienie
terminów tegorocznych egzaminów adwokackich organizowanych przez ORA. W
dyskusji głos zabrali adw. adw. A. Zwara i konsultant Prezydium Z. Dyka. Podnieśli,
iż duże emocje budzi kwestia przyspieszenia w niektórych wypadkach egzaminów.

Informacji o udziale w konferencjach zagranicznych i krajowych oraz w zgroma-
dzeniach izb adwokackich przedstawili adw. adw. Prezes NRA St. Rymar,
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A. Siemiński, A. Michałowski (o uroczystościach 60-lecia Izby Gdańskiej), S. Ciem-
ny, Wiceprezes NRA W. Hermeliński, P. Sendecki.

Andrzej Bąkowski

Z  o s t a t n i e j  c h w i l i

STANOWISKO PREZYDIUM NRA Z 13 GRUDNIA 2005 R.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oświadcza, że nie są prowadzone ja-
kiekolwiek prace zmierzające do połączenia samorządu adwokackiego z samo-
rządem radców prawnych.

Wszelkie dyskusje nad przyszłością zawodów prawniczych, zdaniem Prezy-
dium NRA, winny toczyć się z poszanowaniem odrębności zawodu adwokata.

Opierając się na tej zasadzie, podczas Posiedzenia Naczelnej Rady Adwokac-
kiej w dniu 19 listopada 2005 r., powołany został zespół, którego zadaniem jest
opracowanie zasad wykonywania zawodu adwokata w przyszłości.

ŻYCIE PUBLICZNE ADWOKATÓW

Adwokaci w Sejmie i Senacie oraz w Trybunale Stanu

Adwokaci w Sejmie V kadencji
Roman GIERTYCH – Warszawa (Przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych)
Cezary GRABARCZYK – Łódź (Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw

Człowieka)
Ryszard KALISZ – Warszawa
Marek Bolesław KOTLINOWSKI – Kraków (Wicemarszałek Sejmu)
Stanisław RYDZOŃ – Katowice
Wojciech SZARAMA – Katowice (Przewodniczący Komisji Ustawodawczej)
Jolanta SZYMANEK-DERESZ – Warszawa

Adwokaci w Senacie V kadencji
Piotr Łukasz Juliusz ANDRZEJEWSKI – Warszawa (Przewodniczący Komisji Regu-

laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich)
Aleksander BENTKOWSKI – Rzeszów (Zastępca Przewodniczącego Komisji Usta-

wodawczej)
Janusz GAŁKOWSKI – Bielsko-Biała (Przewodniczący Komisji Ustawodawczej)


