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UCHWAŁA PODJĘTA PRZEZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI
„ROLA PRAWNIKÓW W PAŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM”

Prawnicy polscy zgromadzeni na konferencji w Warszawie w dniu 25 czerwca
2005 roku:

– powodowani troską o jakość realizacji zasad demokratycznego państwa pra-
wa;

– zaniepokojeni próbami destabilizacji systemu prawnego zmierzającymi do
ograniczenia funkcjonujących obecnie instytucji demokratycznych oraz praw
i wolności człowieka i obywatela;

– przeciwni coraz gorszej jakości tworzonego prawa, inflacji ustaw, nieefektyw-
ności wymiaru sprawiedliwości i braku odpowiedzialności za skutki stanowio-
nego prawa;

niniejszym przyjmują następujące stanowisko:
1. Zachodzi pilna potrzeba pełnego wykorzystania istniejących oraz stworzenia

nowych gwarancji prawnych usprawnienia procesu legislacyjnego. Za regułę przyjąć
należy wypracowywanie w większym niż dotychczas stopniu przez rząd koncepcji
zmian legislacyjnych i zgłaszanie inicjatyw ustawodawczych oraz wykorzystywanie
przez Prezydenta RP posiadanych kompetencji w zakresie ochrony Konstytucji i za-
pewniania poprawności procesu legislacyjnego. Ponadto niezbędne jest uchwalenie
ustawy o tworzeniu prawa oraz wyposażenie Prezydenta RP w uprawnienia do wy-
dawania dekretów z mocą ustawy w sytuacjach powstania luki prawnej, wynikającej
z nierespektowania przez Sejm orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

2. Obywatel ma prawo do dobrej administracji, a ta jest pochodną dobrej legisla-
cji. Środkiem zmierzającym do realizacji tego celu jest wprowadzenie i upowszech-
nienie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji oraz rozbudowa i odpolitycz-
nienie korpusu Służby Cywilnej.

3. Wymiar sprawiedliwości winien być poddany wnikliwej i głębokiej reformie,
w szczególności w zakresie rozdzielenia stanowiska Ministra Sprawiedliwości od
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funkcji Prokuratora Generalnego oraz zapewnienia niezależności prokuratury od
władzy wykonawczej, a ponadto określenia pozycji ustrojowej prokuratury w Kon-
stytucji RP. Za kluczowe uznajemy wyłączenie z zakresu kompetencji Ministra Spra-
wiedliwości spraw personalnych, finansowych oraz dotyczących szkolenia aplikan-
tów sądowych i przekazania tych spraw samorządowi sędziowskiemu.

4. Niezbędna jest reforma całego procesu kształcenia prawników, w szczególno-
ści poprzez dostosowanie programów studiów prawniczych do potrzeb praktyki,
zmianę sposobu naboru i organizacji aplikacji do wszelkich zawodów prawniczych
– umożliwiającą większą dostępność do tych zawodów przy utrzymaniu wiodącej
roli prawniczych samorządów zawodowych w procesie naboru i szkolenia, jak
również przez realizację idei kształcenia ustawicznego prawników.

Sprawozdanie z konferencji ukaże się
w jednym z najbliższych numerów „ Palestry”.

POSIEDZENIE NRA
W DNIU 11 CZERWCA 2005 R.

Posiedzenie otworzył Prezes NRA adw. Stanisław Rymar. Zebrani zaakceptowali
porządek obrad. Przyjęto protokoły posiedzeń plenarnych NRA z 11 lutego 2005 r.
i posiedzenia nadzwyczajnego z 12 marca 2005 r. Prezes omówił program zbliżają-
cej się konferencji nt. roli prawników w państwie demokratycznym. Następnie głos
zabrała Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka, informując o przebiegu ob-
rad plenarnych Sejmu w dniu 2 czerwca 2005 r., na którym omawiano sprawozda-
nie połączonych Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Ustawo-
dawczej dotyczących nowelizacji p.o.a. Na ten sam temat wypowiadał się adwokat
Andrzej Siemiński, Sekretarz NRA, omawiając wystąpienia posłów. Wszystkie za-
gadnienia z tym związane, jak również inne omawiane szczegółowo na plenarnym
posiedzeniu NRA są do wglądu w biurach ORA.

Kolejny dyskutant adw. Andrzej Michałowski zaprezentował pogląd na temat
zachowania adwokatury, gdyby żaden z projektów nowelizacyjnych ustawy p.o.a.
dotyczący naboru na aplikację adwokacką nie został uchwalony do końca kadencji
Sejmu. W tym przedmiocie wypowiadali się kolejno adw. adw. A. Zwara, J. Agacka-
Indecka, R. Żuk, A. Piceluk, A. Pelc, G. Janisławski, P. Sendecki, J. Nauman, A. Gra-
biński, A. Przedpełska, J. Długopolski, M. Pietkiewicz, K. Boszko, L. Kacperski,
J. Trela, P. Blajer, A. Marciniak, J. Ziobrowski.

Prezes S. Rymar zaproponował rozważenie powołania komisji, która zajęłaby się
szczegółowymi zagadnieniami związanymi z tematem naboru na aplikację adwokac-
ką. Po przerwie w posiedzeniu plenarnym Prezes powitał gości, Panie Agnieszkę
Wende-Wünsche i Małgorzatę Wende-Wardyńską. Pani Agnieszka Wende-Wünsche


