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ADWOKATURA
NA WOKANDZIE PARLAMENTU
Informacje dotyczące nowelizacji ustawy Prawo
o adwokaturze i ustawy o radcach prawnych.
Szesnastu postów wywodzących się
ze środowiska adwokackiego i radco
wskiego wniosło pod obrady Sejmu RP
projekt ustawy nowelizującej ustawę
Prawo o adwokaturze, ustawę o radcach
prawnych i inne towarzyszące ustawy
(ustawę o działalności gospodarczej,
k.p.c., k.p.k.). Szerzej podstawowe zało
żenia tego projektu przedstawiliśmy
w nr 10/90 „Palestry”.
Pierwsze czytanie projektu posel
skiego odbyło się w dniu 27 paź
dziernika 1992 r. na posiedzeniu połą
czonych Sejmowych Komisji Ustawo
dawczej i Sprawiedliwości. Posiedzenie
prowadziła Przewodnicząca Komisji
Ustawodawczej posłanka pani Teresa
Liszcz. Założenia projektu przedstawił
poseł pan Jacek Taylor. Prezesi KRRP
i NRA panowie Jacek Żuławski i Maciej
Bednarkiewicz podkreślili, że założenia
projektu odpowiadają porozumieniu za
wartemu pomiędzy naczelnymi organa
mi samorządowymi adwokatury i rad
ców prawnych. W dyskusji, w której po
za wystąpieniami członków obu Komi
sji, głos zabrali: wiceminister sprawied
liwości pani Janina Skórzewska, dyre

ktor Departamentu Prawnego NIK-u pa
ni Małgorzata Medkowa, wiceprezes
ZPP pan Bohdan Zdziennicki, wicepre
zes KRRP pani Anna Luboińska-Rutkiewicz. Wybrano Podkomisję dla pracy
nad tym projektem. Do Podkomisji po
wołano posłów panów Kazimierza Bar
czyka, Aleksandra Bentkowskiego, Ma
riusza Grabowskiego, Andrzeja Harde
go, Jerzego Jaskiemię, Krzysztofa Kamińskiego, Jacka Taylora, Marię Żótkowską. Przewodniczącym Podkomisji zo
stał poseł pan Kazimierz Barczyk. Pod
komisja odbyła kilka posiedzeń. Bez
sprzeciwów przyjęto projekt ustawy
w części nowelizującej ustawę Prawo
o adwokaturze. Do poważnych rozbież
ności doszło przy omawianiu zakresu
w jakim radcowie prawni mogliby
udzielać pomocy prawnej osobom fizy
cznym. W dniu 19 grudnia 1992 r. Pod
komisja postanowiła zasięgnąć na ten te
mat, opinii Sądu Najwyższego, Ministra
Sprawiedliwości, Krajowej Rady Są
downiczej, Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego, prezesów sądów apelacyj
nych i wojewódzkich.
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