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zentacji stanowisk zaproszonych przedstawicieli Państwowej wytwórni Papierów 
wartościowych i adw. artura kmieciaka, w przedmiocie nowych legitymacji ad-
wokackich.

następnie odbyła się szeroka dyskusja w sprawie pracy zespołów powołanych 
do organizacji adwokatury i prawa o ustroju adwokatury, w której udział wzięli 
wszyscy obecni uczestnicy posiedzenia Prezydium. zaprojektowano personalne 
kandydatury dla powołanych zespołów. skarbnik nra adw. Piotr sendecki w ob-
szernym sprawozdaniu poruszył kwestie płacowe pracowników biura nra.

Prezes adw. st. rymar przedstawił przebieg wizyty w siedzibie nra przedstawi-
cieli adwokatury z izraela. goście zwiedzili muzeum adwokatury.

Ponadto omówiono problem tzw. doradców prawnych. adwokatura jest prze-
ciwna powołaniu tej formacji.

Andrzej Bąkowski

Spotkanie z Prezydentem rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim

w dniu 1� lipca b.r. Prezydent rP prof. dr hab. lech kaczyński przyjął członków 
Prezydium naczelnej rady adwokackiej. jak w latach ubiegłych, adwokatura wrę-
czyła Prezydentowi sprawozdanie z działalności za ostatni rok. 

spotkanie było okazją do rozmowy na tematy najważniejsze dla środowiska 
adwokackiego. Poruszono problem zmian w dostępie do adwokatury, a w szcze-
gólności dopuszczenia do egzaminu adwokackiego osób, które nie odbyły aplika-
cji. wprowadzony w ubiegłym roku przepis ustawy prawo o adwokaturze, który 
został następnie, 19 kwietnia br., uznany przez tk za niezgodny z konstytucją 
rP, dopuszczał do egzaminu adwokackiego osoby, które przez co najmniej pięć 
lat świadczyły usługi doradztwa prawnego. Prezydent zaproponował  poszukanie 
innego rozwiązania, np. poprzez bardziej precyzyjne określenie kryteriów, które 
mają spełniać kandydaci. rozmawiano też o powiększeniu rynku usług prawnych 
przez świadczenie pomocy prawnej przez osoby nie będące adwokatami ani rad-
cami prawnymi. stanowisko Prezydenta w tym zakresie było zgodne z poglądem 
nra, która nie widzi potrzeby tworzenia nowej korporacji prawniczej.

Prezes nra adw. stanisław rymar kilkakrotnie podejmował tematykę projek-
towanych zmian w postępowaniu dyscyplinarnym korporacji prawniczych, pod-
kreślając, że proponowane rozwiązania stwarzają zagrożenia, np. naruszenia 
tajemnicy adwokackiej. Prezydent zaznaczył, że w tej materii widzi możliwość 
kompromisu. 

w trakcie rozmowy Prezydent zapytał też o podejmowanie się przez adwoka-
tów prowadzenia spraw pro publico bono. w odpowiedzi Prezes stanisław rymar 
poinformował, że adwokaci taką pomoc świadczą. utrudniają ją jednak przepisy 
wymagające odprowadzenia przez adwokata Vat-u za usługę, od której nie pobie-
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ra on wynagrodzenia. Prezydent zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodaw-
czą ułatwiającą prawnikom świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.

z dużym zainteresowaniem Prezydenta spotkała się informacja o udziale ad-
wokatury w postępowaniach dotyczących „kłamstw oświęcimskich” przekazana 
przez Prezesa nra, który poinformował również o zorganizowanej przez nra 
współpracy w tym zakresie ze znanymi kancelariami adwokackimi z całej europy 
(ostatnio z Paryża).

na zakończenie Prezydent wyraził pogląd o niezbędności udziału adwokatury 
w tworzeniu nowych przepisów dotyczących obsługi prawnej.
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