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działalnością zawodową może wyjść poprzez filię lub oddział poza obręb własnej
izby i wykonywać tę działalność na terenie innej izby. Zwyciężył pogląd, że kance-
laria może posiadać filię a spółka oddział, ale w granicach tej samej izby. Przyjęto
również zasadę, iż adwokat wykonujący zawód w filii lub oddziale jest zobowiąza-
ny do przyjmowania spraw z urzędu z terenu działania filii lub oddziału.

Regulamin został uchwalony i wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.
Na tym samym posiedzeniu plenarnym NRA zebrani poddali dyskusji projekt

regulaminu aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego. Jest to swoista konsty-
tucja praw i obowiązków aplikanta jak i egzaminu wieńczącego aplikacje. Pracę
Komisji zreferował adw. Andrzej Grabiński. W dyskusji po tym wprowadzeniu głos
zabrali adwokaci: Ewa Stawicka, Piotr Blajer, Andrzej Warfołomiejew, Andrzej Mar-
cinkowski, Zbigniew Dyka, Andrzej Kubas, Elżbieta Nowak, Zenon Marciniak, Ta-
deusz Kilian, Borsyław Szlanta. Wiceprezes NRA adw. A. Kubas poddał pod rozwa-
gę obecnych, aby dokończenie dyskusji odbyło się na następnym posiedzeniu ple-
narnym. Zebrani przyjęli tę propozycję.

Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński odczytał projekt listu otwartego wyrażającego
zaniepokojenie zamierzonymi ograniczeniami działalności Instytutu Pamięci Narodo-
wej. List został przyjęty przez aklamację. Na tym posiedzenie NRA zakończono.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Z posiedzenia Prezydium NRA z dnia 7 stycznia 2003 r. warto odnotować, że
nadal istnieją sygnalizowane z okręgowych rad adwokackich duże zaległości w re-
gulowaniu adwokatom wynagrodzeń za obrony z urzędu. Postanowiono zebrać
wszechstronny materiał statystyczny ze wszystkich ORA i powiadomić o zaległo-
ściach Ministerstwo Sprawiedliwości. Rozpoznano sprawy personalne (odwołania
od uchwał ORA), przyjęto do wiadomości wiele informacji, m.in. i tę, iż zawód sę-
dziego i adwokata spośród profesji prawniczych cieszy się największym prestiżem.
Natomiast najbardziej pożądanym do wykonywania jest zawód radcy prawnego
(konferencja E.L.S.A. z 12 grudnia 2002 r. nt. wyników badań ankietowych wśród
studentów UW).

W Senacie trwają prace legislacyjne nad projektami zmian w k.p.k. Podczas posie-
dzenia omówiono udział przedstawicieli samorządu adwokackiego w tych pracach.

Skarbnik NRA adw. P. Sendecki wyraził przekonanie o konieczności prowadze-
nia dalszych prac nad godziwą taksą adwokacką.

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 21 stycznia 2003 r. rozpoznano 6 spraw
personalnych, przyjęto do wiadomości protokoły posiedzeń ORA.



246

Kronika adwokatury

Delegowano do wzięcia udziału w konferencji w Berlinie Wiceprezesa NRA
adw. dr A. Kubasa, nt. wpływu orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości w sprawach ochrony konkurencji, na uroczyste otwarcie nowej siedziby Kra-
jowej Rady Radców Prawnych w Brukseli Prezesa NRA adw. St. Rymara i Wicepre-
zesa NRA adw. W. Hermelińskiego, na Europejską Konferencję Prezesów Adwoka-
tur w Wiedniu delegowano Prezesa NRA adw. St. Rymara i adw. E. Stawicką.

Wiceprezes NRA adw. A. Kubas złożył sprawozdanie z przebiegu konferencji w
Trewirze z okazji 10. rocznicy powstania Akademii Prawa Europejskiego. Wywiąza-
ła się dyskusja w związku z art. 3.3. wzorcowego kodeksu etyki adwokatów Unii
Europejskiej nt. możliwości uzależnienia honorarium adwokackiego od wyniku
procesu w przypadku spraw cywilnych i gospodarczych (pactum de quota litis).
Zebrani w zasadzie przyjęli możliwość zawierania takich umów. Niedopuszczalne
jednakże jest porozumienie zależne od wyniku sprawy między klientem i adwoka-
tem w sprawach karnych (adw. adw. A. Kubas i J. Naumann).

Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński poinformował o możliwości wznowienia
w nieodległym czasie szkoleń w zakresie konwencji praw człowieka i możliwym
wyjazdem uczestników szkolenia do Strasburga, siedziby Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. Prezydium przyjęło inicjatywę adw. W. Hermelińskiego co do
uczestniczenia adwokatów w szkoleniach.

Sekretarz NRA adw. A. Siemiński zreferował m.in. przebieg I Krajowego Posie-
dzenia Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich w Łodzi w dniu 11 stycz-
nia 2003 r., którego przedmiotem była dyskusja nad projektem ustawy o sprawo-
waniu nadzoru nad samorządami. W dyskusji uczestniczyli członkowie parlamen-
tu, z ramienia adwokatury adw. Czesław Jaworski oraz przedstawiciele ORA. Sekre-
tarz NRA przedstawił następnie przebieg posiedzenia Rady Programowej ZPP w
Warszawie, na którym w szczególności omawiano przyjęty niedawno kodeks etyki
sędziów.

Prezydium NRA po dyskusji postanowiło przeanalizować problematykę udziela-
nia przez NRA pożyczek okręgowym radom adwokackim.

Sekretarz NRA poinformował o zakończeniu remontu sali konferencyjnej w sie-
dzibie NRA przy ulicy Świętojerskiej i kosztach z tym związanych, które częściowo
będą pokryte przez PZU w ramach odszkodowania za zniszczenia powstałe w wy-
niku zalania.

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 4 lutego 2003 r. rozpoczęło się od załatwie-
nia spraw personalnych. Następnie Wiceprezes NRA adw. dr A. Kubas omówił po-
siedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 25 stycznia 2003 r. podkreślając, że
wobec skomplikowanej materii rozpatrywanych regulaminów adwokackich udało
się uchwalić jedynie regulamin wykonywania zawodu adwokata w kancelariach
indywidualnych i spółkach.

Skarbnik adw. P. Sendecki szczegółowo referował wykonanie budżetu NRA na
rok 2002 oraz prace podjęte nad preliminarzem budżetowym na rok 2003. Wobec
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szczegółowości danych zawartych w sprawozdaniu Skarbnika, zainteresowani
mogą zapoznać się z tekstem protokołu we właściwej okręgowej radzie adwokac-
kiej. Można za Skarbnikiem powiedzieć, że wydatki NRA były nieco niższe od za-
kładanych. Budżet podobnie jak w latach ubiegłych był znakomicie wspomagany
ze środków uzyskiwanych z wydawania orzecznictwa karnego przez redakcję „Pa-
lestry”. Koszty utrzymania DPTA w Grzegorzewicach zamknęły się deficytem ok.
100 000 zł i stratę tę trzeba pokryć z budżetu NRA.

Następnie odbyła się dyskusja nad propozycją wydania nowego rozporządzenia
określającego wynagrodzenia dla adwokatów na wszystkich etapach postępowania
administracyjnego. Zagadnienie to zarysowało się w wyniku wizyty Prezesa St. Ry-
mara u Prezesa NSA prof. Romana Hausera w dniu 29 stycznia 2003 r.

Andrzej Bąkowski

✶

STANOWISKO PREZYDIUM NRA DO PROJEKTU USTAWY
O ZMIANIE USTAWY PRAWO O ADWOKATURZE
I NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
przygotowane przez wiceprezesa NRA adw. dr. hab. Andrzeja Kubasa
Uzasadnienie projektu pozwala na ustalenie, że celem proponowanych zmian w

obowiązujących ustawach określających podstawy i zasady działania samorządów
zawodowych zawodów prawniczych, zmian, których brak mimo 10 lat transforma-
cji jest, zdaniem projektodawców, zjawiskiem „bolesnym”, ma być:

– wyeliminowanie „...patologii związanych z aplikacyjnym systemem szkolenia
młodych prawników”;

– zadośćuczynienie „....rosnącemu zapotrzebowaniu na dostęp do usług praw-
niczych...” poprzez radykalne zwiększenie liczby adwokatów, radców prawnych i
notariuszy;

– zwiększenie konkurencji w ramach wspomnianych zawodów prawniczych, co
zaowocować ma podwyższeniem jakości świadczonych usług i ich potanieniem;

– przeciwdziałanie narastającemu bezrobociu wśród młodych prawników, któ-
rych tylko niewielka część spośród ponad 60 000 studiujących ma możliwość przy-
gotowania się do takich zawodów jak adwokat, notariusz czy radca prawny, co
„...intuicyjnie kłóci się z zasadami wolnego rynku”;

– zwiększenie, poprzez zwielokrotnienie liczby czynnych adwokatów, radców
prawnych i notariuszy, ogólnej aktywności makroekonomicznej, ujawniającej się
takimi wskaźnikami jak produkt krajowy brutto czy bezrobocie, a wreszcie

– zapewnienie polskiej młodzieży prawniczej, w obliczu zbliżającego się człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej, „...równych szans na rynku usług prawniczych, w
stosunku do młodzieży z pozostałych krajów Unii Europejskiej”.


