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nach internetowych adwokatury. Nadto z bardzo obszernym protokołem z posie-
dzenia można zapoznać się w siedzibach Okręgowych Rad Adwokackich.

Z uzasadnienia projektu cytujemy kilka tez: Proponowane rozstrzygnięcia służą
budowaniu silnych organizacyjnie i ekonomicznie struktur, gotowych stawić czoło
wyzwaniom związanym z integracją europejską i narastającą konkurencją ze strony
adwokatów zagranicznych. Zapobiegnie to zjawisku powstawania środowiskowego
bezrobocia.

Należy przy tym zachować pełną dbałość o utrzymanie prestiżu społecznego oraz
wysokich standardów etycznych.

Ustawa jednoznacznie określa zasady dostępu i wykonywania zawodu adwokata
jednakowe dla wszystkich, bez zbędnych ograniczeń, w różnych jego formach ade-
kwatnych do zmieniających się warunków społecznych i gospodarczych.

Wszystkie nowe rozwiązania Prawa o adwokaturze wyrosły z podstawowego dla
istnienia korporacji przekonania, że adwokatura, sprawna i uczciwa, jest – i musi
pozostać ostoją jednostki przed omnipotencją państwa.

W części ogólnej nowej ustawy na nowo zdefiniowano, czym jest adwokatura i na
czym polega wykonywanie zawodu adwokata. Projekt przecina też toczącą się
uprzednio dyskusję, wywołaną orzecznictwem sądów, nad zagadnieniem, czy za-
wód adwokata jest zawodem zaufania publicznego, jednoznacznie przesądzając tę
kwestię w sposób pozytywny.

Wprowadzono możliwość tworzenia „silnych organizacyjnie, personalnie i ekono-
micznie kancelarii, mogących konkurować z kancelariami europejskimi.

W części dotyczącej aplikacji adwokackiej rozstrzygnięcia ustawy służą jej otwar-
ciu dostępu do zawodu.

Nie sposób skrótowo, bez ujmy dla precyzji i czytelności wszystkich kwestii, przed-
stawić całokształtu zagadnień tak ważnych jak projekt nowej ustawy adwokackiej. Trze-
ba ten projekt w całości przeczytać dla wyrobienia sobie osobistego poglądu.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

W dniu 26 sierpnia 2003 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Załatwiono
kilka spraw osobowych, delegowano przedstawicieli NRA na Zgromadzenia Izb w
Koszalinie, Zielonej Górze,  Opolu, jak również przedstawicieli NRA na adwokac-
kie egzaminy izbowe. Kolejne sprawozdanie z prac Zespołu ds. opracowania no-
wej ustawy „Prawo o adwokaturze” złożył adw. Andrzej Michałowski. Powołany
został dodatkowy członek Zespołu w osobie adw. Wiesława Wolskiego.
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Prezes adw. Stanisław Rymar przedstawił projekt umowy o współpracy między
NRA i Czeską Izbą Adwokacką. Projekt został zaakceptowany. Umowę podpisał
Prezes w dniu 10 września w Pradze. Następnie Prezes St. Rymar i Wiceprezes
W. Hermeliński poinformowali o kilku projektowanych międzynarodowych konfe-
rencjach adwokackich, m.in. w Paryżu, Londynie i Brukseli, na które delegowano
członków Prezydium adw. adw.: S. Rymara, W. Hermelińskiego, J. Naumanna. Pre-
zydium podjęło uchwałę, w odpowiedzi na apel American Bar Association. Chodzi
tu o powołanie Polskiej Adwokackiej Misji Humanitarnej w Iraku dla pomocy w
tworzeniu demokratycznych struktur państwa.

Prezes poinformował m.in. o wykładzie  adw. dr. Kazimierza Łojewskiego z ini-
cjatywy Koła Adwokatów Seniorów przy ORA w Warszawie na temat „Adwokatura
albo jest wolna, niezawisła, samorządna, albo nie ma jej wcale”. Wykład w dniu 10
września br. odbył się w związku z artykułem dr. K. Łojewskiego zamieszczonym w
„Rzeczypospolitej” pt.: „Nowa wersja jeżowych rękawic”.

✶

Jak było do przewidzenia pierwszoplanowym punktem obrad Prezydium NRA w
dniu 9 września 2003 r. było omówienie projektu ustawy „Prawo o adwokaturze”.
Adw. Andrzej Michałowski zreferował założenia projektu.

Te i inne kwestie bardzo szczegółowe, opisane w protokole posiedzenia pozosta-
ją do wglądu w siedzibach ORA. Projekt będzie poddany analizie na plenarnym
posiedzeniu NRA w dniach 26–28 września 2003 r., a ponadto jako projekt studyj-
ny zamieszczony zostanie na stronach internetowych adwokatury.

Debatowano nad VII wersją projektu ustawy o sprawowaniu nadzoru nad samo-
rządami.

Prezes St. Rymar poinformował o piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finan-
sów dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu
finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł. W projekcie przewidziano nałożenie na adwokatów obowiązku informowania o
poczynaniach klientów w tej mierze. Prezes St. Rymar podkreślił, że projekt ustawy został
skrytykowany jako absolutnie sprzeczny z tajemnicą adwokacką  obowiązującą każdego
adwokata. Naruszałoby to ugruntowaną pozycję adwokatury  jako zawodu zaufania pu-
blicznego. Pismo zawierające stanowisko Prezydium NRA zostało przesłane Minister-
stwu Finansów.

Prezes St. Rymar poinformował zebranych  o spotkaniu przedstawicieli samorzą-
dów prawniczych (adwokaci, notariusze, radcowie prawni, Fundacja Ius et Lex,
Komornicy sądowi), w którym wziął udział z inicjatywy prof. dr. Janusza Kochanow-
skiego na temat stworzenia platformy wypowiadania poglądów co do do strategicz-
nych zmian dotyczących środowisk prawniczych.

Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki zreferował szczegółowo sprawy budżetowo-
remontowe.

✶
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Posiedzenie Prezydium NRA z 23 września 2003 r. obfitowało wieloma istotnymi
problemami, które szczegółowo omawiane znalazły wyraz w obszernym protokole
i są do wglądu w siedzibach ORA.

Na zaproszenie Prezesa NRA St. Rymara w trakcie posiedzenia Prezydium  prof.
L. Kolarska-Bobińska i jej asystentka A. Cieleń przedstawiły szeroką informację do-
tyczącą prac Instytutu Spraw Publicznych (ISP), który prowadzi programy i badania
dotyczące wielu sfer życia społecznego, edukacji, prawa i wymiaru sprawiedliwo-
ści. ISP mógłby świadczyć pomoc badawczą również adwokaturze, ale to wymaga-
łoby zaangażowania znacznych kwot.

Odbyła się dyskusja, w której udział oprócz prof. L. Kolarskiej-Bobińskiej wzięli
członkowie Prezydium adw. adw.: Prezes St. Rymar, A. Siemiński, J. Naumann,
P. Sendecki, Dyrektor Biura NRA dr A. Woźnicka.  Zwrócono uwagę na możliwość
odwrócenia poprzez badania nieuprawnionych stereotypów utrwalanych przez
niektóre media o adwokatach (dr A. Woźnicka), odkłamania danych z badań staty-
stycznych, w których liczba adwokatów rzekomo nie odpowiada zapotrzebowaniu
na nich (adw. J. Naumann). To samo dotyczy ważnej kwestii adwokatów z urzędu i
ich wynagrodzeń (adw. A. Siemiński). Do tej  sprawy Prezydium wróci w odpo-
wiednim czasie.

W toku posiedzenia przedstawiono do oceny protokoły z obrad ORA, Zgroma-
dzeń Izb. Adw. Leszek Rydzewski, sekretarz prawniczy zreferował problem orze-
czeń NSA dotyczących spraw osobowych.

Adw. A. Sandomierski przedstawił opinię na temat zakresu stosowania art. 411 w
ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Prezes St. Rymar poinformował m.in. o swoim udziale w Krajowym Zjeździe Le-
karzy, na którym przyjęto nowy kodeks etyki zawodowej.

Skarbnik adw. P. Sendecki szeroko omówił kontakty z brokerem ubezpieczenio-
wym Firmy Gras Savoye sp. z o.o., która współpracuje z NRA w sprawach dotyczą-
cych ubezpieczenia OC adwokatów. Omówił wstępnie przygotowywane nowe roz-
porządzenie Ministerstwa Finansów, które ma zastąpić dotychczas obowiązujące roz-
porządzenie z 10 października 2000 r. Adw. P. Sendecki uczestniczył w dniu 1 paź-
dziernika 2003 r. w posiedzeniu Ministerstwa Finansów, na którym przedstawił stosu-
nek NRA w tej mierze. Są to kwestie istotne dotyczące odpowiedzialności  cywilnej
adwokatów za czynności zawodowe i odpowiedzialności ubezpieczyciela.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 9 października 2003 r. rozpoczęło się od
obszernego wystąpienia Rzecznika Dyscyplinarnego adw. J. Naumanna na tematy
dyscyplinarne. Rzecznik m.in. poruszył zagadnienie rozbieżnej oceny dokonywa-
nej przez sądy dyscyplinarne odnośnie do kar dyscyplinarnych.  W dyskusji udział
wzięli adw. adw.: Prezes WSD J. Ciećwierz, J. Naumann, W. Krzysztoporski,
W. Abert, P. Sendecki, A. Sandomierski. W związku z powyższym Prezydium NRA
apeluje do  Dziekanów z prośbą o zwrócenie uwagi  na ten problem.
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Adw. A. Siemiński, w związku ze śmiercią śp. adw. Bożenny Banasik – Przewodni-
czącej Komisji Praw Człowieka przy NRA zaproponował na to stanowisko kandydatu-
rę adw. Piotra Sendeckiego. Prezydium podjęło uchwałę aprobującą ten wniosek.

Prezydium NRA zaaprobowało również wniosek Skarbnika NRA o wypłacenie
Instytutowi Spraw Publicznych kwoty 5 000 zł. na prace badawcze na rzecz adwo-
katury.

W związku z przystąpieniem Polski w maju 2004 do UE adwokatura polska sta-
nie się pełnym członkiem CCBE. To pociąga za sobą płatność na rzecz tej organiza-
cji pełnej składki członkowskiej. Sprawę tę Prezydium przedstawi na plenarnym
posiedzeniu NRA w dniu 26 października 2003 r.

Adw. Stanisław Kłys na wniosek adw. St. Mikke dokooptowany został do zespołu
przygotowującego obchody 85-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Andrzej Bąkowski
✶

W związku z jubileuszem 25. rocznicy inauguracji Pontyfikatu Jana Pawła II Na-
czelna Rada Adwokacka wystosowała do Ojca Świętego list następującej treści:

Warszawa, dnia 29 września 2003 r.

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Jan Paweł II
Watykan

Wasza Świątobliwość,
Naczelna Rada Adwokacka na swym Posiedzeniu w dniu 26 września 2003 roku –

w przededniu 25. rocznicy inauguracji Wielkiego Pontyfikatu Waszej Świątobliwości
– w imieniu Adwokatury Polskiej składa Ojcu Świętemu najwyższy hołd i kieruje sło-
wa naszego oddania.

Ojcze Święty, pamiętamy dzień 16 października 1978 roku, ogromną radość i
wielkie nadzieje. Te nadzieje zostały wypełnione. Przywróciłeś, Ojcze Święty, Roda-
kom wiarę w odzyskanie suwerenności, dodałeś nam siły i odwagi. I my, i inni prze-
stali się lękać. To dzięki Waszej Świątobliwości odmieniło się oblicze nie tylko „tej
Ziemi”.

Głos Waszej Świątobliwości od ćwierć wieku brzmi donośnie na cały świat. To głos
dobroci, miłości, sprawiedliwości tak potrzebny w obecnych czasach.

Drogi nam Ojcze Święty, Adwokatura Polska życzy Waszej Świątobliwości zdro-
wia i sił do kontynuowania wielkiej misji.

Ojcze Święty, trwaj na Stolicy Piotrowej, dla dobra Kościoła, dla dobra świata i
naszej Ojczyzny.

Z najwyższym oddaniem
Stanisław Rymar


