
Andrzej Bąkowski

Z prac Prezydium Naczelnej Rady
Adwokackiej
Palestra 51/9-10(585-586), 325-327

2006



325

9–�0/2006

z PRAc PREzyDiuM  
nAczELnEj RADy ADwoKAcKiEj

Posiedzenie Prezydium nRA w dniu 4 lipca 2006 r. rozpoczęło się od referatów 
opiekunów izb adwokackich dotyczących spraw wynikłych z protokołów nade-
słanych przez oRA, a następnie wynikłych ze zgromadzeń izb adwokackich w 
Szczecinie, wrocławiu, częstochowie i w Łodzi. 

na zgromadzeniu izby Łódzkiej odznaka „Adwokatura zasłużonym” wręczona zo-
stała: adw. adw. S. byczko i j. Skrzydło za ich szczególnie aktywną rolę w opracowaniu 
skargi konstytucyjnej w sprawie p. o a. oraz za wybitne wystąpienia przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. (wystąpienia te zostały opublikowane w numerze 5–6/2006).

Prezes adw. St. Rymar złożył obszerne sprawozdanie ze swych działań podjętych 
od ostatniego posiedzenia Prezydium. Prezes uczestniczył w spotkaniu Konwentu 
Prezesów zawodów zaufania Publicznego, na którym uchwalono stanowisko, iż 
reprezentowane przez Konwent samorządy dobrze sprawują pieczę nad należy-
tym wykonywaniem zawodu przez zrzeszone w nich osoby, w interesie społecz-
nym. zebrani na Konwencie wyrazili sprzeciw przeciwko planom ograniczenia 
samorządności zawodowej, także przez zapowiadane zmiany w Konstytucji RP, 
jako zagrożeń dla demokratycznej i obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Pre-
zes zreferował treść rozmowy z wicepremierem panem Romanem Giertychem w 
przedmiocie powyższego stanowiska Konwentu. 

Prezes poinformował o uczestnictwie w zgromadzeniu ogólnym Sędziów Sądu 
najwyższego, w którym m.in. wziął udział Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. 

zreferował ponadto swój udział w uroczystości zakończenia roku akademickie-
go na wydziale Prawa uw i w wyższej Szkole im. Koźmińskiego. 

wiceprezes nRA adw. j. Agacka-indecka złożyła sprawozdanie ze swego udziału w 
pracach sejmowych komisji nadzwyczajnych ds. kodyfikacji prawa cywilnego i karnego. 

KroniKa adwoKatury
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«

na wstępie posiedzenia Prezydium nRA z 25 lipca 2006 r. zajęto się oceną 
egzaminów państwowych na aplikację adwokacką. obszernie przedyskutowano 
przebieg egzaminu w jednej z izb, w której wystąpiły nieprawidłowości. Podjęto 
środki zmierzające do wyeliminowania tych uchybień. 

Prezes nRA adw. St. Rymar poinformował zebranych o przebiegu wizyty człon-
ków Prezydium w dniu �7 lipca 2006 r. u Prezydenta Rzeczypospolitej pana prof. 
Lecha Kaczyńskiego. Przebiegła w dobrej atmosferze, z dużym zainteresowaniem 
prasy (konferencja prasowa po zakończeniu spotkania). informacja o tej wizycie 
została zamieszczona w poprzednim numerze.

wiceprezes nRA adw. j. Agacka-indecka złożyła sprawozdanie z udziału w po-
siedzeniach Komisji Sprawiedliwości i Praw człowieka, na której omawiano zmia-
ny w ustawie p. o a., a nadto o udziale w Komisjach ds. nowelizacji k.p.c. i k.p.k. 

zastępca Sekretarza Prezydium adw. K. boszko zrelacjonował niewłaściwe 
praktyki Komisji ds. postępowań dyscyplinarnych w Rządowym centrum Legis-
lacyjnym. zaproszenia na posiedzenia Komisji przychodzą z reguły po terminach 
ustalonych na spotkania. Prezydium wyraziło sprzeciw w piśmie do Ministra Spra-
wiedliwości. 

Trwają rozmowy z firmami PR, które mogłyby ewentualnie zająć się kształtowa-
niem właściwego wizerunku adwokatury w odbiorze społecznym. 

Prezes nRA adw. St. Rymar zgłosił konieczność zainteresowania wszystkich oRA 
problematyką związaną z nowo przyjętymi aplikantami, aby nie zostawić młodych 
ludzi bez niezbędnej pomocy. omówiono kwestie dotyczące przedłużenia waż-
ności legitymacji adwokackich. 

Delegowano przedstawicieli Prezydium na kongresy międzynarodowe i kra- 
jowe. 

«

na wstępie posiedzenia Prezydium nRA z 22 sierpnia 2006 r. Prezes adw. St. 
Rymar złożył sprawozdanie z podjętych działań od ostatniego Prezydium. wraz z 
adw. St. Mikke, Redaktorem naczelnym „Palestry” złożyli od adwokatury wieniec 
w dniu 3� lipca 2006 r. przed pomnikiem Powstańców warszawy. Prezes spotkał 
się z wiceprezesem Krajowej Rady Radców Prawnych panem Marianem bobrowi-
czem, dla ustalenia wspólnych poczynań przeciwdziałających projektom odebra-
nia adwokaturze i radcom prawnym sądownictwa dyscyplinarnego. 

Sekretarz Prezydium adw. A. Siemiński podniósł zagadnienia nurtujące izbę 
warszawską. w dyskusji wskazano na wiele problemów, z którymi spotka się nie-
bawem adwokatura, jak choćby izba warszawska, a wynikających z ogromnego 
napływu aplikantów. Trzeba tej ciągle wzrastającej liczbie aplikantów zorganizować 
szkolenia, pokonać brak sal, uruchomić nowych wykładowców i wreszcie zaradzić 
brakowi patronów.
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Adw. j. Kuczyński – wicedziekan oRA w warszawie, zaproszony na posiedze-
nie Prezydium nRA, poruszył ciągle aktualny temat sądownictwa dyscyplinarne- 
go. Adw. j. Kuczyński stwierdził, iż część środowiska adwokackiego stoi na stano- 
wisku zachowania dotychczasowego modelu sądownictwa, ale jest też część 
członków izby warszawskiej, że jakieś zmiany w tym modelu powinny zaistnieć. 
choćby takie, żeby zorganizować większe sądy dyscyplinarne każdy, dla kilku 
izb.

Prezes adw. St. Rymar poinformował zebranych o zbliżającej się iV edycji kon-
kursu o nagrodę im. E. wende i konieczności zgłoszenia przez nRA kandydatów 
do nagrody. 

w toku dalszych obrad podnoszono niezmiennie niezadowalający stan przy-
noszącego straty Domu Pracy Twórczej Adwokatury w Grzegorzewicach. jak do-
tychczas wszelkie plany zmierzające do samofinansowania się „Grzegorzewic” nie 
przyniosły rezultatów. 

andrzej Bąkowski

list Prezesa NrA adw. Stanisława rymara do Przewodniczącego KrJ

Prezes naczelnej Rady Adwokackiej adw. Stanisław Rymar skierował w dniu 
7 lipca 2006 r. do sędziego Sn Stanisława Dąbrowskiego, Przewodniczącego Kra-
jowej Rady Sądownictwa, list następującej treści:

szanowny Panie sędzio, 
adwokatura, która na mocy dekretu naczelnika Państwa z 24 grudnia 1918 r. zo-

stała zorganizowana jako samorząd zawodowy, z perspektywy 88 lat w pełni może 
docenić zalety, jakie dla państwa i dla ludzi potrzebujących pomocy prawnej ma ta 
forma zorganizowania społeczeństwa obywatelskiego.

nie do zastąpienia przez urzędników jest to wszystko, co wymaga wiedzy i do-
świadczenia płynącego z wykonywania określonego zawodu.

Z tych względów pozwalam sobie na ręce Pana Przewodniczącego skierować to 
wystąpienie, będące wynikiem dyskusji, jaka miała miejsce w czasie obrad Prezy-
dium nra w dniu 4 lipca br.

Jesteśmy pełni uznania dla krajowej rady sądownictwa w reprezentowaniu sę-
dziów w celu zapewnienia niezbędnej w demokratycznym państwie prawa nieza-
leżności zawodu sędziego i jego wysokiego poziomu zawodowego.

adwokaci dobrze znają ogromne trudności związane z funkcjonowaniem sądów, 
a mające swoje źródło w przekazywaniu do rozstrzygnięcia sądowego spraw, które 
do tej pory nigdy nie były w sądach. Wielokrotnie, od szeregu lat zwracaliśmy na to 
uwagę władz państwowych.

Z tym większym uznaniem obserwujemy pracę sędziów.
niezależna, w obecnym kształcie krajowa rada sądownictwa, jest niezbędna 


