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KRONIKA ADWOKATURY

POSIEDZENIA
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Nadzwyczajne Posiedzenie NRA w Warszawie w dniu 30 lipca 2005 r. poświę-
cone było omówieniu sytuacji legislacyjnej powstałej w związku z przyjęciem przez
Parlament RP ustawy z 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze
i niektórych innych ustaw.

W posiedzeniu plenarnym, oprócz członków NRA, wzięli udział Minister Sprawie-
dliwości Andrzej Kalwas oraz Prezes Krajowej Rady Notarialnej Zbigniew Klejment.

Obrady otworzył Prezes NRA adw. Stanisław Rymar, który poinformował zebra-
nych o wizycie złożonej w dniu 28 lipca 2005 r. w Kancelarii Prezydenta RP pani
Minister Jolancie Szymanek-Deresz.

Protokół z tego posiedzenia dostępny jest dla zainteresowanych we wszystkich
biurach ORA.

Do dyskusji włączył się Prezes KRN Zbigniew Klejment i na prośbę zebranych
przedstawił wszystkie argumenty o niekonstytucyjności ustawy. Pan Minister A. Kal-
was w obszernym wystąpieniu omówił sytuację zaistniałą po podpisaniu ustawy
przez Prezydenta RP.

Odbyła się obszerna dyskusja, w której udział wzięli adw. adw.: Prezes NRA
Stanisław Rymar, Andrzej Zwara, Żanna Dembska, Rajmund Żuk, Piotr Blajer,
Piotr Sendecki, Borysław Szlanta, Zbigniew Dyka, Andrzej Michałowski, Marek
Mazurkiewicz, Grzegorz Janisławski, Krzysztof Boszko, Zenon Marciniak. Dysku-
tanci poddali analizie uchwalony akt prawny oraz przyjęli uchwałę, której projekt
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UCHWAŁA NR 29/2005
Naczelnej Rady Adwokackiej
z 8 października 2005 r.

w sprawie pobierania składek i opłat od osób ubiegających się o wpis na listę
adwokatów.

§ 1
Adwokatura jest zorganizowana na zasadach samorządu zawodowego określone-

go ustawą Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 26 maja 1982 r. Nr 16 poz. 124 z późn.
zm.). Ustawa zmieniająca ustawę Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 30 czerwca 2005 r.
Nr 163 poz. 1361) nie zniosła regulacji w zakresie pobierania składek i opłat od
członków korporacji oraz osób ubiegających się o wpis na listę adwokatów. W za-
kresie naboru na listę aplikantów adwokackich nowelizacja szczegółowo określiła
sposób finansowania ponoszonych w związku z tym przez samorząd kosztów. Za-
pisy znowelizowanej ustawy nie wskazują natomiast źródeł finansowania ponoszo-
nych kosztów przy dokonywaniu wpisu na listę adwokatów. Zgodnie z art. 3 ust. 6
ustawy Prawo o adwokaturze nałożono na organy samorządu obowiązek sprawo-
wania zarządu majątkiem.

Wykonywanie ustawowego obowiązku wpisu na listę adwokatów wiąże się z
określonymi wydatkami i czynnościami administracyjnymi, na które budżet pań-
stwa nie przekazał samorządowi żadnych środków. W związku z powyższym Okrę-
gowe Rady Adwokackiej wykonując obowiązki dobrego gospodarza są obowiąza-
ne uzyskiwać niezbędne środki na pokrycie tych wydatków. Brak jest podstawy
prawnej by koszty te nie obciążały osób ubiegających się o wpis na listę adwoka-
tów.

Naczelna Rada Adwokacka zaleca Okręgowym Radom Adwokackim ustalanie

przygotował zespół pod przewodnictwem adw. Joanny Agackiej-Indeckiej.
Uchwała została opublikowana w poprzednim numerze „Palestry” (nr 7–8/2005,
s. 318–320).

W dniu 8 października odbyło się kolejne Nadzwyczajne Posiedzenie NRA. Pod-
jęto 3 uchwały: nr 27/2005 w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o
zbadanie zgodności z Konstytucją RP niektórych przepisów ustawy z 30 czerwca
2005 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw; nr 28/
2005 w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z
Konstytucją RP ustawy z 16 listopada 2000 r. z późn. zm., o tzw. praniu brudnych
pieniędzy oraz: uchwałę nr 29/2005 w sprawie pobierania opłat od osób ubiegają-
cych się o wpis na listę adwokatów; tę uchwałę publikujemy poniżej.
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