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Uchwała
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z 14 grudnia 2004 r. podjęło uchwałę
w sprawie oceny skutków ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej oraz ustawy z 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę o swobodzie działalności gospodarczej i wpływu tych ustaw

na status i warunki wykonywania zawodu adwokata

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej ocenia krytycznie przyjęte rozwiąza-
nia normatywne jako pozostające w sprzeczności z misją zawodów zaufania
publicznego określonych w art. 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, usta-
wami dotyczącymi kontroli wymogów kwalifikacyjnych zawodów regulowa-
nych, a także z zasadami uczciwej konkurencji i bezpieczeństwa obrotu gospo-
darczego oraz ochrony konsumentów.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec
forsowania rozwiązań ustawowych wbrew jednolitemu stanowisku środowisk
oraz organizacji zawodów prawniczych i wielokrotnie prezentowanych przez
te środowiska opinii, wskazujących na wadliwość systemową uchwalanych
przepisów.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej uznaje za niezbędne:
– wystąpienie wspólnie z krajowymi organami samorządów notariuszy i rad-

ców prawnych z wnioskiem o niezwłoczną nowelizację art. 67 ustawy z 2 lipca
2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodar-
czej, poprzez wyłączenie z ich zakresu adwokatów, radców prawnych i notariu-
szy do czasu wprowadzenia jednolitych zasad ewidencji działalności gospodar-
czej, stosownie do rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

– rozważenie celowości zaskarżenia odpowiednich przepisów przedmioto-
wych ustaw do Trybunału Konstytucyjnego jako niezgodnych z Konstytucją
Rzeczpospolitej Polskiej.

✶

Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2005 r. Prezydium NRA podjęło uchwały w
sprawie uczczenia pamięci Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz dotyczące deklaracji
o bezinteresownej pomocy w działaniach prawnych mających na celu obronę do-
brego imienia Polski.

Uchwała Prezydium NRA
z dnia 25 stycznia 2005 r.

Adwokatura Polska z wielkim żalem żegnając śp. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
oddaje hołd wielkiemu Polakowi, gorącemu patriocie. Żył dla Polski. Wszyscy za-
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wdzięczamy Mu tak wiele. W czasach, gdy nie było nadziei, dawał nadzieję. Orę-
dował za niepodległością, a później za bezpieczeństwem naszej Ojczyzny.

Dokonania Jana Nowaka-Jeziorańskiego mają rangę historyczną i trwałą war-
tość. Następne pokolenia nie zapomną.

Uchwała Prezydium NRA
z dnia 25 stycznia 2005 r.

Adwokatura Polska zawsze wykazywała głęboką troskę o dobre imię Polski.
Dlatego z najwyższym oburzeniem odnotowywaliśmy usiłowania wypaczania
faktów historycznych związanych z hitlerowskim ludobójstwem skierowanym
przeciwko narodowi polskiemu i innym narodom.

Nikomu nie wolno pozostawać obojętnym wobec zamiarów fałszowania hi-
storii zagłady. Te fakty w ostatnim czasie nasiliły się i są próbą zamazywania, a
nawet przerzucania odpowiedzialności za zbrodnie niemieckie dokonywane na
narodzie żydowskim.

Posługiwanie się w publicznych wypowiedziach sformułowaniami: „polskie
obozy koncentracyjne”, „mordowanie Żydów rękami Polaków w obozach
śmierci” i inne podobne określenia uwłaczają pamięci Ofiar, szkalują imię Pol-
ski i w najwyższym stopniu naruszają cześć i godność Polaków.

Z wielkim uznaniem przyjmujemy zdecydowane reakcje polskiej dyploma-
cji, polskich eurodeputowanych oraz środowiska dziennikarskiego. W celu
ochrony pamięci narodowej oraz godności Polski widzimy potrzebę zdecydo-
wanego występowania także na drogę sądową.

Adwokatura Polska deklaruje bezinteresowną pomoc prawną wszystkim in-
stytucjom, które podejmą takie kroki prawne. Wierzymy w pomoc i poparcie
naszych kolegów – adwokatów zagranicznych.

✶

Adwokat Stanisław Rymar, w związku z wyborem przez Krajowy Zjazd Adwoka-
tury na funkcję Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, dostał list gratulacyjny od
Ryszarda Kaczorowskiego, b. Prezydenta RP. Oto treść tego listu:

Pan
Mecenas Stanisław Rymar
Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie
Winszuję serdecznie Panu Mecenasowi wyboru na stanowisko Prezesa Naczelnej

Rady Adwokackiej. Cieszę się, że Polskiej Palestrze nadal przewodzić będzie czło-
wiek tak zasłużony dla Kraju i Narodu.
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Wyróżnienie odznaką „Adwokatura Zasłużonym” cenię sobie niezwykle i przyj-
muję z wdzięcznością. Bardzo dziękuję Radzie Adwokackiej za miły gest w stosun-
ku do osoby nienależącej do tego szlachetnego grona. Całe moje życie przesze-
dłem bez konieczności korzystania z pomocy adwokata. Myślę jednak, że gdybym
wcześniej poznał Władze Rady, współpracowałbym z adwokatem dla czystej przy-
jemności.

Działania Polskiej Adwokatury w okresie komunistycznego zniewolenia Narodu
są jasną kartą naszej historii. Pokolenia pamiętać będą obrońców w procesach poli-
tycznych, wytoczonych bojownikom walczącym o suwerenność Polski. Pamiętać
będziemy także o cichej pomocy Polskich Adwokatów dla setek rodzin represjono-
wanych przez reżim, narzucony naszej Ojczyźnie.

Praca Adwokatury Polskiej w czasie przemian ustrojowych naszego kraju po 1990
roku jest zwiastunem nowego, demokratycznego spojrzenia na stosunki prawne Rze-
czypospolitej. Myślę, że te dokonania określić można krótką dewizą „Być dla innych”.

„Być dla innych” to także motto wieloletniej pracy emigracji żołnierskiej po II woj-
nie światowej, która przez pięćdziesiąt lat była w wolnym świecie jedynym głosem
zniewolonego narodu.

Wejście w nowy etap pracy Adwokatury Polskiej wyznaczone jest powrotem Pol-
ski w struktury Zachodniej Europy. Generał Władysław Anders, dowódca 2. Korpusu
Polskich Sił Zbrojnych, powiedział po wojnie znamienne słowa: „pozostajemy z Za-
chodem nawet wbrew Zachodowi, bo oddzielenie Polski od jej europejskich korzeni
nie może trwać długo”.

Zdajemy sobie sprawę, że Europa naprawdę zjednoczona to taka, która za pod-
stawę działania przyjmuje swoje chrześcijańskie korzenie. Europa to także nowe
wyzwania i silna konkurencja w każdej dziedzinie działań człowieka.

Istotną rolę w realizowaniu tego wyzwania odegrają instytucje i systemy prawne.
Troska Polskiej Adwokatury o sprostanie wymaganiom nadchodzącego czasu budzi
nadzieje na nawiązanie partnerskiego współdziałania z systemami sprawiedliwości
krajów tak zwanej „starej Europy”. Wchodzimy do Unii w poczuciu wartości naszej
1000-letniej tradycji, by wspólnie decydować o wizji i strukturze Europy. Tym więk-
szy będzie nasz wpływ na jej rozwój, im większa będzie edukacja, praworządność i
siła moralna polskiego społeczeństwa.

Życzę Panu Prezesowi, by Adwokaci Polscy, pod Pana przewodnictwem, na to
wyzwanie odpowiedzieli działaniami zgodnymi nie tylko z nową pozycją Polski w
świecie, ale także podjętymi z troską o dobro naszego narodu.

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia ślę Panu Prezesowi i Jego najbliższym
najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

Ryszard Kaczorowski
Londyn, 1 grudnia 2004 r.


