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POSIEDZENIE NRA

W dniach 7–8 czerwca 2003 r. odbyło się plenarne posiedzenie NRA w Grzego-
rzewicach. Po powitaniu przybyłych na posiedzenie plenarne NRA gości i uczestni-
ków plenarnego posiedzenia Prezes St. Rymar złożył obszerne sprawozdanie z
działań Prezydium NRA i własnych, prowadzonych w wielu płaszczyznach: konfe-
rencji, spotkań, rozmów. Prezes podniósł, iż w ostatnich miesiącach Prezydium zaj-
mowało się głównie dwoma projektami ustaw: o zmianie ustawy Prawo o adwoka-
turze oraz zmianie niektórych innych ustaw, przygotowanego przez posłów PiS
oraz ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym
wykonywaniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością sa-
morządów zawodowych, przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej. Odbyła się konferencja prasowa „Drogi do adwokatury”, w
dniu 3 kwietnia 2003 r., w której udział wzięli obok Prezesa NRA, Wiceprezes adw.
W. Hermeliński i adw. dr A. Kubas, b. Prezes NRA adw. Czesław Jaworski, członek
NRA adw. Ewa Stawicka oraz Dziekan ORA w Warszawie adw. Jacek Trela.

Prezes NRA podziękował wszystkim adwokatom, którzy podejmowali i podej-
mują działania dla zmiany niekorzystnego stereotypu adwokata ukształtowanego
niesłusznie w odbiorze społecznym, prowadzą rozmowy z prasą, politykami, po-
dejmują inne działania zapobiegające pozbawienia adwokatury samorządności.

Wiceprezes NRA adw. dr hab. A. Kubas poinformował o rozesłanym piśmie do
członków zespołu ds. opracowania strategii działania wobec zagrożeń samorząd-
ności adwokatury. Ogólne zaniepokojenie i poruszenie budzi wyrok NSA nakazują-
cy podpisywanie wszelkich uchwał personalnych przez wszystkie osoby podejmu-
jące uchwałę. Prowadzić to może do swoistego paraliżu a nawet absurdu, gdyby
np. uchwały zgromadzeń izb musiały być podpisane przez wszystkich członków
zgromadzeń, czasami kilkuset biorących udział w zgromadzeniu. Podniósł to w
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dyskusji adw. Mikołaj Zdasiuk. Podjęto uchwałę dotyczącą uściślenia paru punktów
regulaminu aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego.

Adw. Bożenna Banasik, Dziekan łódzkiej ORA przekazała informację o konfe-
rencji polsko-francuskiej, która odbyła się w maju w Łodzi pod auspicjami Mini-
strów Sprawiedliwości Polski i Francji, przy licznym udziale adwokatów i zaproszo-
nych gości, m.in. Dziekana Izby Adwokackiej z Lyonu, Sekretarza Wydawnictwa Le
Monde, prof. M. Kuleszy, Rzecznika Dyscyplinarnego NRA adw. Jerzego Nauman-
na, wielu dziennikarzy prasy krajowej i innych mediów.

W dalszym ciągu posiedzenia plenarnego Redaktor Naczelny „Palestry” adw.
Stanisław Mikke omówił szczegółowo przygotowania do obchodów 85-lecia Odro-
dzonej Adwokatury Polski. Termin i miejsce uroczystości są ustalone: 10 grudnia
2003 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Uroczystość ta w zamierzeniu organi-
zatorów ma posiadać charakter merytoryczny. Do dyskusji panelowej zostaną za-
proszeni Prezesi: Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu
Administracyjnego, Prezes i Wiceprezes NRA adw. adw. St. Rymar i A. Kubas,
Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel CCBE, Dziekan Paryskiej Izby Adwo-
kackiej. Całość tego spotkania będzie zorganizowana pod hasłem „Adwokatura,
przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.

Podjęto uchwałę aprobujące działanie Prezydium NRA wobec projektów ustaw
zmierzających do pozbawienia adwokatury samorządności o następującej treści:

„Naczelna Rada Adwokacka akceptuje publicznie wyrażane krytyczne stanowi-
sko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wobec projektów ustaw: Ustawy o
zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz
Ustawy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykony-
waniem zawodów zaufania publicznego i o nadzorze nad działalnością samorządów
zawodowych oraz o zmianie niektórych ustaw, jak i motywacje tego stanowiska,
wyartykułowane w ustnych i pisemnych wypowiedziach Prezydium NRA.

Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium do kontynuowania działań
zmierzających do zapobieżenia wprowadzeniu zmian legislacyjnych, zawartych w
obu projektach, jak i spowodowania zmiany linii orzeczniczej Naczelnego Sądu
Administracyjnego, która zagraża dobru samorządu adwokackiego i dobru publicz-
nemu.”

Rzecznik Dyscyplinarny NRA adw. Jerzy Naumann i Prezes WSD adw. J. Cie-
ćwierz złożyli sprawozdania z zakresu działalności tych organów adwokatury. Pod-
niesiono, iż bardzo ważna jest szybkość reakcji dyscyplinarnych organów adwoka-
tury na przewinienia dyscyplinarne adwokatów.

Dziekan ORA w Zielonej Górze adw. Krzysztof Szymański poinformował zebra-
nych o przebiegu spotkania z przedstawicielami Sądu i Prokuratury, w którym wzię-
li udział Minister Sprawiedliwości i Przewodniczący Sejmowej Komisji Administra-
cji i Spraw Wewnętrznych.

Dziekan ORA w Krakowie adw. Lech Ławrowski przedstawił przebieg spotkania
zorganizowanego przez samorząd studencki na UJ, na którym poddano krytyce
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adwokaturę i samorząd radców prawnych. Dziekan zaapelował o zwrócenie uwagi
na testy przygotowywane na konkursy przyjęć na aplikację adwokacką, które nie
zawsze dobrze służą sprawdzeniu przydatności kandydatów do wykonywania za-
wodu adwokackiego.

Adw. Zbigniew Dyka członek NRA poinformował o konferencji w Rzeszowie w
maju 2003 r. zorganizowanej przez Prezesa Sądu Apelacyjnego poświęconej zada-
niom wymiaru sprawiedliwości w związku z akcesją do Unii Europejskiej. W konfe-
rencji m.in. udział wzięli: Minister Sprawiedliwości Grzegorz Kurczuk i byli Mini-
strowie Sprawiedliwości. Minister Kurczuk zaprezentował negatywną ocenę pro-
jektu PiS dotyczącego adwokatury. Adw. Z. Dyka w wystąpieniu na konferencji,
odpowiednio udokumentowanym przedstawił aplikację adwokacką jako aplikację
w pełni przygotowującą do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Wi-
ceprezes NRA adw. W. Hermeliński przypomniał, że 15 lipca br. upływa termin
zgłaszania kandydatur obrońców i pełnomocników pokrzywdzonych do Między-
narodowego Trybunału w Hadze. Dla Polski przewidziano 15 miejsc oraz fundusze
szkoleniowe.

Podjęto uchwałę w przedmiocie uświetnienia obchodów 85-lecia Odrodzonej
Adwokatury Polskiej przez wprowadzenie łańcuchów z godłem adwokatury zakła-
danych na togi Prezesa NRA, WSD, Przewodniczącego WKR i Dziekanów ORA.
Insygnia te będą odtąd towarzyszyły wszystkim ważniejszym uroczystościom adwo-
kackim. Są to elementy tworzącej się nowej tradycji adwokackiej.

Nie zyskał natomiast uznania wniosek przywrócenia togom adwokackim czarne-
go żabotu i czarnych wypustek, jakimi ozdobione były togi sprzed 1939 r.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 13 maja 2003 r. rozpoczęło się od informa-
cji udzielonych przed adw. dr. Stanisława Piwnika, przedstawiciela Prezydium w
Kolegium Konsultacyjnym przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, w
sprawach dotyczących projektu nowego kodeksu pracy opartego na dyrektywach
unijnych, projektu ustawy o zwolnieniach grupowych i o innych szczegółowych
zagadnieniach związanych z tematyką prawa pracy.

Prezes adw. St. Rymar podziękował adw. dr. St. Piwnikowi za reprezentowanie
adwokatury w Kolegium Konsultacyjnym, a nadto prosił o zwrócenie uwagi na prze-
bieg prac ustawodawczych dotyczących projektu ustawy o sprawowaniu pieczy nad
samorządami zaufania publicznego, który jest w centrum uwagi adwokatury.

Adw. Piotr Sendecki zreferował zagadnienia wynikające z panelu zorganizowanego
w Lublinie przez samorząd studentów Wydziału Prawa UMCS w dniu 6 maja 2003 r. na


