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PoSIedzeNIe 
NaCzelNej Rady adwoKaCKIej

Posiedzenie plenarne NRa w dniu 19 listopada 2005 r. w grzegorzewicach Pre-
zes NRa adw. Stanisław Rymar rozpoczął tradycyjną formułą powitania zaproszo-
nych gości. Następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłych 
kolegów adw. adw. Karola głogowskiego i Ryszarda Porzyckiego. Prezes w serdecz-
nych słowach podkreślił ogromne zasługi dla adwokatury i społeczeństwa polskie-
go adw. Karola głogowskiego, wybitnego prawnika i patrioty, obrońcy w procesach 
politycznych i odważnego opozycjonisty w okresie PRl-u.

Następnie Prezes dokonał dekoracji adw. adw. wiesława Ułanowicza i henryka 
miętka z izby warszawskiej odznaką adwokatura zasłużonym. Prezes poinformował 
o spotkaniu w dniu 15 listopada 2005 r. w siedzibie oRa w warszawie z przedstawi-
cielem środowisk dużych kancelarii adw. witoldem daniłowiczem oraz reprezen-
tantami środowiska radcowskiego na temat złożenia wniosku o nowelizację ustaw 
samorządowych oraz w przedmiocie zasad, na jakich powinny się opierać projekty 
ustaw. w dyskusji udział wzięli adw. adw. j. trela, a. grabiński, j. agacka-Indecka, 
j. montowski, a. Pelc. ż. dembska, a. zwara, K. boszko, St. Rymar, a. michałow-
ski, j. długopolski, a. Przedpełska. zarysowały się interesujące wątki dyskusyjne, 
od krytycznych pod adresem dużych kancelarii, iż realizują własne interesy z po-
minięciem interesów całej adwokatury, do poglądów, iż współpraca z nimi może 
zaowocować pozytywnymi skutkami w obliczu presji na adwokaturę ze strony 
mass-mediów. Powołana została Komisja ds. integracji środowiska adwokackiego 
w osobach: j. treli, a. michałowskiego, ż. dembskiej i t. Kopoczyńskiego. 

adw. jerzy Naumann odpowiadał na szereg kwestii powstających w związku ze 
zbliżającym się egzaminem konkursowym na aplikację adwokacką. adw. Stanisław 
mikke, Przewodniczący Komisji ds. etyki przy NRa dokonał wstępnego przeglądu 
zleconej Komisji nowelizacji zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawo-
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du. zebrani podnieśli szereg kwestii związanych z tą problematyką, w szczególno-
ści odróżnienia reklamy od rzetelnej informacji dotyczącej prowadzonych przez 
adwokata spraw. to leży przede wszystkim w interesie klienta, który ma prawo 
wiedzieć, czym adwokat dokładnie się zajmuje. z dyskusji częściowo zdawało 
się wynikać, iż obecna nowelizacja jest nowym zbiorem zasad. adw. St. mikke 
zdecydowanie oparł się tendencji uchwalania nowego zbioru, podkreślając trady-
cję 40-letniego istnienia Kodeksu etyki. Należy zatem znowelizować zbiór zasad. 
za tą koncepcją opowiedział się Prezes NRa adw. St. Rymar. Następnie kolejno 
głosowano poszczególne punkty projektu nowelizacji, po czym podjęta została sto-
sowna uchwała. tekst zbioru zasad etyki został opublikowany w numerze 11–12 
„Palestry”. Prezes podziękował członkom Komisji ds. etyki oraz Komisji wykony-
wania zawodu i organizacji adwokatury za duży wkład pracy towarzyszący temu 
przedsięwzięciu.

duże emocje, jak zwykle, wywołał temat dalszego funkcjonowania dPta w 
grzegorzewicach z uwagi na bardzo duże koszty utrzymania domu i zwiększający 
się z roku na rok deficyt. adw. R. żuk podniósł, iż Krajowy zjazd adwokatury istot-
nie zalecił rozważenie celowości dalszego istnienia dPta, ale nie jego likwidacji. 
jeżeli zostaną zorganizowane np. integracyjne szkolenia aplikanckie zlokalizowane 
w dPta, powstaną nowe źródła finansowe na konieczne remonty budynku. Ple-
num powołało komisję ds. opracowania biznesplanu zgodnie z wnioskiem Prezesa 
St. Rymara. Prezes stanął na stanowisku, iż nie powinno się zaprzepaścić dorobku i 
tradycji dPta ciągnącej się jeszcze z czasów prezesury adw. marii budzanowskiej, 
która tę tradycję zapoczątkowała.

adw. adw. marek mazurkiewicz Rzecznik dyscyplinarny i andrzej bąkowski 
wiceprezes wSd złożyli uczestnikom plenum sprawozdania z działalności działów 
powierzonych ich opiece. obaj podkreślili znacznie zwiększony wpływ spraw w 
stosunku do wpływu do lat ubiegłych. w nieodległej przyszłości odbędzie się połą-
czona narada sędziów i rzeczników dyscyplinarnych.

zebrani podnieśli, iż adwokatura winna działać w każdych warunkach, że jest 
służebna wobec społeczeństwa, że rozumie potrzebę współdziałania z każdoczes-
nym kierownictwem wymiaru sprawiedliwości. 

Andrzej Bąkowski

z PRaC PRezydIUm NRa

Na posiedzeniu Prezydium NRa z dnia 27 października 2005 r. Prezes adw. 
St. Rymar złożył na wstępie sprawozdanie z udziału w uroczystości nadania sali 
konferencyjnej w siedzibie mSz imienia Rafała lemkina, polskiego i amerykańskie-


