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zmieniając reguły aplikacji rozpoczętych przed jej wejściem w życie w zakresie na-
łożenia obowiązku odpłatności, czasu trwania aplikacji oraz sposobu przeprowa-
dzenia egzaminu adwokackiego. W niektórych izbach okres aplikacji wydłuży się
nawet do czterech i pół roku, co jest niezgodne z tą samą ustawą – art. 76 ust. 1.

V. Zwrócić należy uwagę, że w zakresie kształtowania praw i obowiązków kan-
dydatów na aplikację adwokacką nowelizacja wprowadza, nieznany zupełnie kon-
stytucyjnemu systemowi organów władzy publicznej, organ w postaci komisji po-
woływanej przez Ministra Sprawiedliwości. Komisja ta, decydując o prawach i obo-
wiązkach warunkujących dopuszczenie do zawodu, wykonuje kompetencje, które
zgodnie z Konstytucją należą do samorządu zawodowego, ewentualnie do organu
władzy publicznej.

VI. Sprzeciw wywołuje także tryb postępowania Parlamentu RP z projektami:
poselskim i rządowym przyjętej ustawy, które mimo zasadniczych różnic co do tre-
ści i kierunku proponowanych zmian, zostały przekazane do łącznego rozpoznania
w tym samym postępowaniu legislacyjnym. Wprowadzenie bardzo dużej liczby
poprawek o zasadniczym znaczeniu do pierwotnego projektu pozostaje w sprzecz-
ności z treścią wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 marca 2004 r. (sygn. K 37/03)
i poglądami wyrażonymi w jego uzasadnieniu. Zastrzeżenia budzi także jakość ję-
zyka prawnego, za pomocą którego wyraża się kryteria, uprawniające określony
krąg osób do przystąpienia do egzaminu adwokackiego z pominięciem aplikacji
adwokackiej. Język ten jest nieprecyzyjny, nieścisły i powoduje wielość możliwości
interpretacyjnych (na przykład co do pojęć: wykonywania usług „w sposób ciągły”,
„usługi polegające na stosowaniu lub tworzeniu prawa”). Jest to sprzeczne z zasada-
mi poprawnej legislacji, która jest podstawowym wymogiem stawianym przez
orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dla aktów prawa stanowionego.

W związku z powyższym, uchwalona ustawa narusza dobro wymiaru sprawie-
dliwości oraz konstytucyjnie chronione uprawnienia zawarte w art. 2, art. 17 ust. 1,
art. 32, art. 65 ust. 1 i 118 ust. 3 Konstytucji RP.

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W dniu 19 kwietnia 2005 r. odbyło się Prezydium NRA. Żelaznym punktem pro-
gramu było omówienie ostatnich relacji z prac nad ustawą p. o a. w Sejmie. To było
tematem wystąpień adw. adw. Andrzeja Michałowskiego, członka Prezydium, Wi-
ceprezesa J. Agackiej-Indeckiej i A. Siemińskiego.
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Adw. Dariusz Wojnar, dyrektor OBA, przedstawił zarys przyszłej działalności
Ośrodka.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 10 maja 2005 r. adw. P. Sendecki, Skarb-
nik, przekazał garść informacji z rozmów z brokerem Gras Savoye w sprawie nego-
cjacji umowy ubezpieczenia OC adwokatów TRYG Polska S.A. – dla poprawy wa-
runków tej umowy. Chodziłoby tu o zniesienie regresu ubezpieczyciela w stosunku
do adwokata wyrządzającego klientowi szkodę. Nadto zreferował problem pod-
niesienia taksy adwokackiej o 22%, omawiany z Ministerstwem Finansów. Ponadto
Prezydium, tak jak na każdym posiedzeniu, zajmowało się na tym posiedzeniu wie-
loma sprawami szczegółowymi.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 24 maja 2005 r. dyskutowane były pro-
blemy związane z nowelizacją p. o a. w trzech różnych opcjach: projektu rządowe-
go, PiS i prezydenckiego. Omawiano przebieg i wnioski płynące ze zgromadzenia
Izby Adwokackiej w Warszawie w związku z notatką złożoną przez Wiceprezesa
NRA adw. J. Agacką-Indecką (opiekuna Izby Warszawskiej).

Prezes NRA adw. S. Rymar poinformował o udziale w oficjalnych uroczysto-
ściach związanych z „Dniem doradcy podatkowego”, 50. rocznicy powstania Ma-
cedonian Bar Association (1400 adwokatów w 2-milionowej Macedonii), wręcze-
niu Księgi Pamiątkowej Prezesowi SN w st.sp., Sędziemu Stanisławowi Rudnickie-
mu.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA z 7 czerwca 2005 r. zdominowały omówienia prac
legislacyjnych dotyczących p. o a. Sprawozdanie w tym względzie złożył adw. An-
drzej Siemiński, Sekretarz i Wiceprezes NRA J. Agacka-Indecka, którzy byli obecni
na posiedzeniach Komisji Sejmowych zajmujących się nowelizacją ustawy adwo-
kackiej.

Adw. A. Zwara, członek Prezydium, informował o ewentualnych sposobach
naboru na aplikację, co pociągałoby konieczność zmiany regulaminu aplikacji.
Wszystkie te kwestie winny być dyskutowane na najbliższym posiedzeniu plenar-
nym NRA.

Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński zasygnalizował możliwość uzyskania no-
wych legitymacji adwokackich pod egidą CCBE, które będą drukowane przez Pań-
stwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 21 czerwca 2005 r. omówiono przygo-
towanie do konferencji o roli prawników w państwie demokratycznym.
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Wiceprezes NRA J. Agacka-Indecka złożyła relację z przebiegu posiedzeń Komi-
sji Sejmowych zajmujących się nowelizacją p. o a. W dyskusji na ten temat zabrali
głos prawie wszyscy członkowie Prezydium.

Andrzej Bąkowski

VARIA

Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich adw.
Tadeusz Szymański w dniu 15 lipca 2005 r. skierował apel do kandydujących w wy-
borach do Sejmu i Senatu oraz do społeczeństwa.

W apelu wskazano, że degradacja moralności w życiu publicznym oraz załama-
nie zaufania społecznego wobec reprezentantów tzw. klasy politycznej skłaniają
wyborców do zniechęcenia i braku wiary w znaczenie aktu wyborczego. „Nielicz-
ne głosy rozsądku – czytamy w apelu – jakie padają z ust najbardziej światłych ro-
daków pozostają bez echa, zalane powodzią pomówień, taniej propagandy i wy-
borczych sloganów osób dążących do piastowania senatorskich i poselskich funkcji
jedynie dla własnej, merkantylnie pojmowanej korzyści”.

Apel zawiera wezwanie o umieszczanie na listach kandydatów osób, które do-
tychczasową działalnością i postawą dowiodły, że będą  kierować się troską o byt i
przyszłość Ojczyzny.

W.S.


