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Aby kryteria te nie mogły być nadużywane w celu ograniczenia dostępności do
zawodu, poprawność rozumowania organu stosującego to prawo podlega pełnej
kontroli zarówno w postępowaniu instancyjnym, jak i w zakresie kontroli legalności
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Konstytucyjna gwarancja „wolności wykonywania zawodu” nie tylko nie kłóci się
z regulowaniem przez państwo – poprzez ustawy – sposobu wykonywania zawo-
du, jak i statusem osób zawód ten wykonujących, ale wręcz zakłada potrzebę ist-
nienia tych regulacji, zwłaszcza gdy chodzi o zawód zaufania publicznego, jakim
jest adwokat.

Z cała mocą należy raz jeszcze przypomnieć, iż adwokatura nie korzysta z żad-
nych form wsparcia publicznego, dotacji, czy też funduszy przekazywanych przez
Skarb Państwa, w czym wyraża się jej niezależność i samorządność, dziś szczegól-
nie potrzebna.

Z tych powodów wydaje się być całkowicie zrozumiałe to, że osoba uzyskująca
prawo do majątku oraz świadczeń oferowanych przez samorząd, winna partycypo-
wać w kosztach jego uzyskania, utrzymania, gospodarowania i zarządzania.

Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie jednocześnie przypomina, iż wysokość
kontrowersyjnych dla niektórych jednorazowych opłat pobieranych z tytułu uzyskania
wpisu na listę adwokatów została określona i uchwalona przez Zgromadzenie Izby Kra-
kowskiej w dniu 25 września 2004 r., co miało miejsce na rok wcześniej przed wej-
ściem w życie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i
niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 10 września 2005 r.

WYBÓR ADWOKATÓW KRAKOWSKICH
DO WŁADZ SEJMU I NA CZŁONKÓW TRYBUNAŁU STANU
W Monitorze Polskim nr 66 z 8 listopada 2005 r. pod pozycją 910 ogłoszono

Uchwałę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 października 2005 r. w sprawie wy-
boru wicemarszałków Sejmu. Jednym z nich wybrany został Marek Kotlinowski,
adwokat i Kolega z naszej Izby Krakowskiej.

W tym samym Monitorze pod pozycją 911 obwieszczono uchwałę Sejmu z 3 li-
stopada 2005 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu. Wśród 18 wybranych znajdu-
jemy nazwiska dwóch naszych Kolegów adwokatów, a to Andrzeja Buczkowskiego
i Zbigniewa Cichonia (któremu przez pomyłkę przydano imię Jan), a także nazwi-
sko Jacka Marii Majchrowskiego, który również jest członkiem naszej Izby niewyko-
nującym zawodu adwokata.

Należy się cieszyć, że środowisko adwokatów, jako niosące odpowiedni poten-
cjał ludzi kompetentnych i przygotowanych do pełnienia funkcji publicznych za-
czyna być dostrzegane. Specjalnie należy się cieszyć, że wybór objął grupę czterech
naszych Kolegów z Izby Krakowskiej.

Wszystkim Kolegom składamy serdeczne gratulacje i życzenia owocnej pracy dla
dobra wspólnego.
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KOLEGA ADWOKAT JANUSZ SATORA ODZNACZONY
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
W dniu 16 września 2005 r., w czasie obrad XVI Walnego Zjazdu Polskiego To-

warzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie udekorowany został nasz
Kolega Janusz Satora przyznanym Mu Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski. To wysokie odznaczenie wiąże się z Jego pięćdziesięcioletnią działalnością
na niwie turystycznej. W PTTK pracował społecznie na różnych szczeblach organi-
zacyjnych, w tym przez dwadzieścia lat w Głównym Sądzie Koleżeńskim PTTK,
którego Wiceprezesem jest aktualnie.

Informujemy o tym z satysfakcją i przekonaniem, że potrzebne jest zaznaczenie,
iż członkowie palestry biorą udział w życiu społecznym i funkcjonują z dużym za-
angażowaniem poza zawodem. W ten sposób obalają mit, jakoby wykonywanie
zawodu adwokata pochłaniało nas do tego stopnia, iż nie widzimy wiele poza pra-
cą i zarobkami. Kolega Janusz Satora jest właśnie zaprzeczeniem takiego mitu.

Kolega Adw. Janusz Satora znany jest w środowisku krakowskim także jako wie-
loletni Prezes Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Krakowie oraz jako organiza-
tor wyjazdów turystycznych, które dostarczają ich uczestnikom wielu niezapo-
mnianych wrażeń. Jest też członkiem Konwentu Seniorów.

Serdecznie gratulujemy Koledze Januszowi Satorze tak zaszczytnego wyróżnie-
nia.

adw. Stanisław J. Jaźwiecki


