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KRONIKA ADWOKATURY

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W dniu 4 grudnia 2004 r. odbyło się posiedzenie Prezydium NRA w nowym skła-
dzie personalnym. W pierwszym rzędzie powołano spośród członków Prezydium
opiekunów poszczególnych izb adwokackich, następnie na stanowiska sekretarzy
prawniczych.

Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki przedstawił konieczność powołania Komisji
ds. ubezpieczeń adwokatów od odpowiedzialności cywilnej.

Istnieje potrzeba powołania, jak w każdej kadencji NRA, komisji problemowych,
obecnie w liczbie siedmiu. Sprawa zostanie załatwiona na następnym posiedzeniu
Prezydium. To samo dotyczy powołania nowego dyrektora OBA, rzecznika prasowe-
go NRA oraz zastępcy przewodniczącego zespołu wizytatorów.

Omówiono zagadnienie ewentualnego wydawania wspólnego biuletynu infor-
macyjnego ORA w Warszawie i NRA. Przyznano odznakę Adwokatura Zasłużonym
adw. Zenonowi Marciniakowi, Dziekanowi ORA w Poznaniu.

Adw. Joanna Agacka-Indecka, Wiceprezes NRA sygnalizowała konieczność
obecności na każdym posiedzeniu komisji sejmowych delegata adwokatury. Prezes
adw. Stanisław Rymar uważa, iż istnieje potrzeba powołania Biura Prasowego NRA,
koordynującego współpracę z mediami.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 14 grudnia 2004 r. Przyjęto protokół z ostat-
niego posiedzenia Prezydium NRA w poprzedniej kadencji. Omówiono protokoły
posiedzeń ORA, delegowano członków Prezydium na egzaminy adwokackie.

W toku dyskusji podkreślono, że podobnie jak w poprzedniej kadencji, sprawa
nowelizacji p. o a. będzie priorytetowa dla Prezydium NRA. Wszystkie prace legi-
slacyjne będą monitorowane przez członków Prezydium pod kątem ich ważności
dla adwokatury. Każde posiedzenie Podkomisji sejmowej ds. p. o a. będzie odpo-
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wiednio obsadzane przez Prezesa bądź Wiceprezesa NRA. Zostanie powołana Ko-
misja ds. wykonywania zawodu adwokackiego, a jej członkowie będą musieli się
skupić na przygotowaniu nowego projektu nowelizacji i jego przedstawienie, gdy
tylko sytuacja w Parlamencie będzie temu sprzyjała. To samo dotyczy zmian w re-
gulaminach, standardach funkcjonowania izb adwokackich i zmian kodeksu etyki
zgodnie z uchwałą Krajowego Zjazdu Adwokatury. Podjęto uchwałę o podziale
obowiązków członków Prezydium NRA. Prezes adw. S. Rymar zaproponował po-
wołanie Biura Prasowego. Wywiązała się dyskusja. Adw. A. Michałowski zapropo-
nował udział dziennikarza w pracy Biura. Prezydium postanowiło powołać Biuro
Prasowe NRA, nad którym nadzór obejmie Prezes adw. S. Rymar.

W toku dyskusji zainicjowanej przez adw. Marka Mazurkiewicza, Rzecznika
Dyscyplinarnego NRA, postulowano, aby adw. Zbigniewa Dykę, ze względu na
jego wysokie kompetencje w sprawach samorządowych, powołano na konsultanta
ds. dyscyplinarnych. Na wniosek Prezesa S. Rymara, adw. Z. Dyka obejmie funkcję
ogólnego konsultanta Prezydium NRA.

Prezydium postanowiło powołać przewodniczących następujących Komisji:
Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury: p.o. Przewodniczącego adw. Cze-
sław Jaworski, Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów: Przewodniczący
adw. Andrzej Malicki, Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich: Przewodni-
czący adw. Andrzej Grabiński, Komisja Socjalna: Przewodniczący adw. Wojciech
Krzysztoporski, Komisja Radców Prawnych i Współpracy z Samorządem Radcow-
skim: Przewodniczący adw. Jan Stefanowicz, Komisja Współpracy z Zagranicą:
Przewodniczący adw. Andrzej Zwara, Komisja Inwestycyjno-Remontowa: Prze-
wodniczący adw. Rajmund Żuk, Komisja Etyki: Przewodniczący adw. Stanisław
Mikke, Komisja Praw Człowieka: Przewodniczący adw. Piotr Sendecki, Komisja
Wykonywania Zawodu Adwokata i Organizacji Adwokatury: Przewodniczący adw.
Andrzej Michałowski, Komisja Socjalno-Bytowa: Przewodniczący adw. Witold An-
toniewski, Komisja ds. z Urzędu: Przewodnicząca adw. Monika Strus-Wołos.

Ponadto Prezydium NRA powołało Zespół ds. ustawodawstwa europejskiego i
szkolenia: Przewodnicząca adw. dr Małgorzata Kożuch. Prezydium NRA postano-
wiło zwrócić się do adw. dr Małgorzaty Kożuch z prośbą o przyjęcie funkcji prze-
wodniczącej Zespołu i zaproponowanie jego składu osobowego.

Adw. adw. Prezes S. Rymar i K. Boszko złożyli sprawozdanie z udziału w spotka-
niu w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Adwokatura uczestnicząc w tym projek-
cie popierania młodych, zdolnych i ambitnych ludzi z małych ośrodków (poniżej
10 000 mieszkańców) podkreśla, iż jest otwarta na utalentowaną młodzież. Zale-
cono ufundowanie jednego stypendium w wysokości 7000 zł.

Od 1 stycznia 2005 r. przewodnictwo polskiej delegacji do CCBE przejmie Kra-
jowa Rada Radców Prawnych. Proponuje się utworzenie wspólnego z radcami Ze-
społu dla opracowywania analiz, ekspertyz i opinii dla CCBE. W dyskusji na ten te-
mat głos zabrali adw. adw.: A. Zwara, W. Hermeliński i S. Rymar. Prezes opowie-
dział się za koniecznością powołania Zespołu.
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Poruszono problem rejestracji działalności adwokatów w gminach, powołania
Zespołu w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości do opracowywania ustawy o po-
mocy prawnej dla najuboższych obywateli.

Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka złożyła sprawozdanie z posiedze-
nia Komisji Ustawodawczej Sejmu RP w Raciborzu w sprawie zgodności z Konsty-
tucją przepisów k.p.k. o wynagrodzeniach dotyczących obron z urzędu.

Adw. A. Sandomierski poinformował o wynikach posiedzenia tzw. Zespołu Pre-
zydenckiego ds. p. o a. Prezes adw. S. Rymar złożył sprawozdanie z jednodniowej
uroczystości zorganizowanej przez adwokaturę hiszpańską w Madrycie w dniu 10
grudnia 2004 r., jak również z udziału w posiedzeniu plenarnym CCBE w dniach
26–27 listopada 2004 r. we Frankfurcie, poświęconego problemom dużych firm
prawniczych, które działając poza swymi krajami napotykają różnice w zasadach
etyki, np. w zakresie reklamy czy tajemnicy adwokackiej.

Adw. P. Sendecki zreferował istotne zagadnienia związane z dualizmem prze-
strzegania zasad etyki. Firma prawnicza kieruje się, występując na terenie innego
kraju, swoimi zasadami, które są sprzeczne z deontologią zawodową kraju, który
firmę przyjął. Adw. adw. A. Zwara i K. Boszko wyrazili pogląd, że pozostawanie ad-
wokata w stosunku pracy powinno go wyłączać z adwokatury, ponieważ w takiej
relacji nie ma mowy o niezależności adwokata.

Delegowano członków Prezydium na szereg konferencji międzynarodowych.
Zostały złożone sprawozdania z udziału przedstawicieli Prezydium w uroczysto-
ściach, konferencjach, wizytach np. Prezesa NRA i Redaktora „Palestry” adw. S.
Mikke u Pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Prezesa NRA i Sekretarza NRA na sym-
pozjum pt. 200 lat Kodeksu Napoleona w Polsce.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 28 grudnia 2004 r. rozpoczęło się od refera-
tów członków Prezydium, opiekunów izb adwokackich dotyczących protokołów z
posiedzeń ORA w Katowicach, Olsztynie i Płocku.

Prezes adw. S. Rymar wypowiedział się w przedmiocie audytu Biura NRA za
2004 r.

Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka zrelacjonowała przebieg spotka-
nia z posłem Mieczysławem Gosiewskim, w którym brała udział, na temat noweli-
zacji p. o a. W toku dyskusji adw. A. Zwara wyraził pogląd, że poseł Gosiewski, ini-
cjator nowej ustawy o adwokaturze gotów jest rozmawiać z adwokatami na tematy
„techniczne”, nie ustępując w niczym z modelu państwowego egzaminu na aplika-
cję adwokacką. Prezes adw. S. Rymar wskazał na pryncypia, od których w rozmo-
wach z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości nie należy odstąpić. Stanowisko
to znalazło uznanie w toku dalszej dyskusji.

Prezydium NRA powołało adw. Andrzeja Kacprzyckiego na funkcję zastępcy
przewodniczącego Centralnego Zespołu Wizytatorów oraz na wniosek Rzecznika
Dyscyplinarnego adw. M. Mazurkiewicza Prezydium NRA podjęło uchwałę o po-
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wołaniu na stanowiska zastępców rzecznika 9 adwokatów: adw. Maria Adamska-
-Kolupa, adw. Piotr Andrzejewski, adw. Antoni Cengel, adw. Zdzisław Kamiński,
adw. Tadeusz Krzemiński, adw. Janusz Kópczyński, adw. Janusz Ramos, adw. Ewa
Skorek-Szpejewska, adw. Wojciech Walosiński.

Ponadto Prezydium NRA powołało do Referatu Skarg adw. adw. Wandę Andrzejew-
ską, Renatę Błuszkowską, Elżbietę Bieńkowską, Annę Paśniewską i Joannę Ziółkowską.

Wiceprezes adw. W. Hermeliński omówił kwestię składki na rzecz CCBE. Do-
tychczas niewyjaśniona jest kwestia podatku VAT od spraw z urzędu, toczą się roz-
mowy w przedmiocie właściwej interpretacji przepisów w tej kwestii.

✶

Prezydium NRA powołało Sekretarzy Prawniczych: adw. Tadeusza Wiatrzyka,
adw. Agnieszkę Winiarską, adw. Leszka Rydzewskiego, adw. Anitę Gnacikowską.

Prezydium NRA powołało opiekunów Izb w osobach:
1. Prezes NRA adw. Stanisław Rymar – Kraków
2. Wiceprezes NRA adw. Wojciech Hermeliński – Poznań, Katowice, Bielsko-

Biała
3. Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka – Radom, Warszawa, Zielona

Góra
4. Sekretarz NRA adw. Andrzej Siemiński – Bydgoszcz, Olsztyn, Toruń
5. Zastępca Sekretarza NRA adw. Krzysztof Boszko – Białystok, Płock, Wałbrzych
6. Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki – Rzeszów, Kielce, Łódź
7. Rzecznik Dyscyplinarny NRA adw. Marek Mazurkiewicz – Częstochowa,

Siedlce
8. Członek Prezydium NRA adw. Andrzej Michałowski – Wrocław, Gdańsk,

Opole
9. Członek Prezydium NRA adw. Andrzej Zwara – Koszalin, Szczecin, Lublin

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej powołało Komisję ds. ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej adwokatów w składzie: adw. Piotr Sendecki, adw. Bory-
sław Szlanta, adw. Andrzej Zwara.

Andrzej Bąkowski

✶


