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KRONIKA ADWOKATURY

POSIEDZENIE
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Ostatnie posiedzenie plenarne NRA w bieżącej kadencji w znacznej mierze po-
święcone było informacjom składanym Naczelnej Radzie Adwokackiej w przed-
miocie nowelizacji ustawy p. o a. zarówno w aspekcie prac Sejmowej Komisji Nad-
zwyczajnej (projekt PiS-u) jak i w tzw. Zespole Prezydenckim powołanym przez
Szefa Kancelarii Prezydenta RP Panią Minister Jolantę Szymanek-Deresz dla cało-
ściowego opracowania nowej ustawy ustrojowej adwokackiej. Obszernego wpro-
wadzenia do dyskusji dokonał Prezes NRA adw. St. Rymar, m.in. omawiając wizytę
kilku członków Prezydium NRA u Ministra Sprawiedliwości Pana Andrzeja Kalwa-
sa. W czasie tej wizyty minister A. Kalwas wyraził pogląd, że połączenie samorządu
adwokatów i radców prawnych byłoby korzystne dla wymiaru sprawiedliwości. Ten
punkt sprawozdania Prezesa spotkał się z dużym zainteresowaniem i obszernymi
wypowiedziami ze strony uczestników plenarnego posiedzenia (A. Sandomierski,
J. Lipski, A. Kubas, A. Marcinkowski, T. Kilian, J. Trela, G. Janisławski, W. Łyczywek,
Z. Dyka, W. Szczepiński, J. Kaczorowska, Cz. Jaworski, M. Bednarkiewicz, W. Her-
meliński, P. Sendecki, B. Szlanta, J. Naumann). Wypowiedź Ministra Kalwasa spo-
tkała się z ogólną dezaprobatą członków plenarnego posiedzenia. Postanowiono
przekazać Ministrowi Sprawiedliwości i Prezesowi Rady Ministrów jednoznacznie
krytyczne stanowisko w odniesieniu do zamierzeń podjęcia prac nad unifikacją za-
wodu adwokata i radcy prawnego.

Zebrani odnieśli się również do sprawozdań adw. adw. A. Siemińskiego i A. Mi-
chałowskiego z przebiegu prac zarówno w Podkomisji ds. nowelizacji p. o a. jak i
tzw. Zespole Prezydenckim.

W dalszym toku obrad uczestnicy posiedzenia NRA przyjęli sprawozdanie Na-
czelnej Rady Adwokackiej z działalności w bieżącej kadencji (2001–2004).
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Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na posiedzeniu Prezydium NRA 26 października 2004  r. odbyła się dyskusja w
związku z IV Spotkaniem Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich w Ło-
dzi w dniach 1–3 października 2004 r. dotyczącym zagadnień związanych z zasa-
dami etyki i godności zawodu adwokackiego odnoszących się do kwestii reklamy i
informacji.

Do tego tematu nawiązał w obszernym wystąpieniu Dziekan ORA w Warszawie
adw. Jacek Trela. W wielowarstwowym wystąpieniu nie brak było krytycznych
uwag dotyczących prac NRA i Prezydium NRA. Podstawowy tenor tego wystąpie-
nia to zarzut, iż w powstałych i zagrażających istocie adwokatury działań władz,
instytucji i osób, Prezydium, a w konsekwencji Naczelna Rada Adwokacka nie zdą-
żały na czas z reakcją wypracowania stanowiska przeciwstawnego nieprzyjaznym
wobec adwokatury poczynaniom. Dotyczy to tzw. Raportu Prezesa UOKiK, gdzie
atakowano kodeks etyki adwokackiej i zapisy dotyczące np. koleżeństwa wśród
członków adwokatury, także w odniesieniu do ustawy o przeciwdziałaniu „prania
brudnych pieniędzy” – tu występuje, jak wiadomo, arcyważna kwestia negowania
tajemnicy adwokackiej. Wreszcie zwrócił uwagę na rankingi kancelarii adwokac-
kich, uznając aktywny udział w nich adwokatów za niedopuszczalny. Podobne ran-
kingi są niesprawdzalne z założenia, posługując się mylnymi kryteriami np. liczby
osób pracujących w kancelariach. Czytelnicy takich rankingów dowiadują się o
wielkich firmach i korporacjach prawniczych, natomiast nie przynoszą one infor-
macji o kancelariach indywidualnych.

Adw. A. Warfołomiejew poinformował o implikacjach związanych z opracowy-
waną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, w myśl której adwokaci, rad-
cowie prawni i notariusze są uznani za przedsiębiorców. Oznacza to, że wymienio-
ne grupy zawodowe będą podlegały rejestracji nie tylko samorządowej ale i ewi-
dencji gminnej.

Rzecznik Dyscyplinarny adw. Z. Dyka złożył sprawozdanie ze swojej działalności.
Uchwalony został regulamin prowadzenia listy prawników zagranicznych.
Na zakończenie obrad Prezes NRA adw. St. Rymar serdecznie podziękował

członkom Naczelnej Rady Adwokackiej za wytężoną pracę w trudnych warunkach
w obecnej kadencji.

Podziękował również Biuru NRA i jego wszystkim pracownikom za konstruktyw-
ną pracę życząc powodzenia w dalszych zamierzeniach życiowych.


