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opłat związanych z dokonywaniem wpisów w wysokości kosztów rzeczywiście po-
niesionych, jednocześnie uważa, że nie ma przeszkód do pobierania opłaty zry-
czałtowanej. Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej wysokość tych kosztów nie
może przekraczać równowartości miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 240
poz. 2407).

§ 2
Samorząd adwokacki ma uregulowany sposób pobierania składek samorządo-

wych od swoich członków. Osoba wpisana na listę adwokatów jest obowiązana
uiszczać składki samorządowe. Samorząd zgromadził majątek korporacyjny i każdy
jego członek jest uprawniony do szeregu świadczeń oraz do korzystania z majątku
utworzonego przez poprzednie pokolenia. Nakłada to na organy samorządu obo-
wiązek odpowiedniego gospodarowania i rozporządzania majątkiem. Adwokatura
nie korzysta z żadnych form wsparcia publicznego, dotacji, funduszy przekazywa-
nych przez Skarb Państwa. Z tych powodów jest zrozumiałe, że osoba uzyskująca
dostęp do majątku oraz świadczeń oferowanych przez samorząd winna partycypo-
wać w kosztach jego uzyskania, utrzymania, gospodarowania i zarządzania.

Naczelna Rada Adwokacka dopuszcza i dopuszczała od lat w związku z tym
możliwość uchwalania jednorazowych składek nakładanych na członków korpora-
cji w związku z przystąpieniem do majątku i świadczeń przysługujących członkom
korporacji.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża pogląd, że zasady ustalania składki winny
być racjonalne i wyważone. Jednocześnie zaleca, aby powyższe kwoty niezależnie
od faktycznej wysokości nie przekraczały sześciokrotnego miesięcznego wynagro-
dzenia, o którym mowa w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679 oraz Dz.U. z 2004 r. Nr 240
poz. 2407).

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 5 lipca 2005 r. zaproszona kierowniczka
Domu Pracy Twórczej Adwokatury w Grzegorzewicach zapoznała zebranych
członków Prezydium z ogólną kondycją tej placówki. Dom wymaga poważnych
remontów, aby skłonić ewentualnych gości, bardziej wymagające osoby spoza krę-
gu adwokackiego, do korzystania z usług i świadczeń domu.
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Prezes NRA adw. Stanisław Rymar złożył obszerne sprawozdanie ze swego
udziału w licznych konferencjach, gremiach, uroczystościach uczelnianych (zakoń-
czenie roku akademickiego na Wydziale Prawa UW), w uroczystym ślubowaniu
adwokackim b. aplikantów adwokackich Izby Warszawskiej, w I Nadzwyczajnym
Zjeździe Krajowym Notariuszy, w spotkaniu na zakończenie kadencji pracy Rzecz-
nika Praw Obywatelskich prof. A. Zolla.

Podstawowym tematem dyskusji był projekt PiS na temat p. o a. z szeroką dysku-
sją inspirującą do poszukiwania środków prawnych przed uchwaleniem wadliwej
prawnie ustawy. Obszerny zapis tej dyskusji do wglądu w każdym biurze ORA.

Następnie zebrani ocenili rezultaty konferencji na temat roli prawników w pań-
stwie demokratycznym. Prezydium postanowiło wydać publikację zawierającą
materiały tej konferencji.

✶

Posiedzenie nadzwyczajne Prezydium NRA w dniu 13 lipca 2005 r. poświęcone
zostało wyłącznie sprawie p. o a., w związku z uchwaloną przez Sejm w dniu  30
czerwca 2005 r. ustawą w tej mierze. Szeroki zapis dyskusji znajduje się w protoko-
le posiedzenia Prezydium do wglądu dla zainteresowanych w biurach ORA.

✶

Członkowie Prezydium NRA zebrani na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2005 r. zaj-
mowali się kolejny raz sprawą Domu Pracy Twórczej Adwokatury, którego stan praw-
ny nie jest uregulowany w związku z roszczeniami spadkobierców b. właścicieli.

Prezes NRA adw. Stanisław Rymar przedstawił zarys podjętych działań na odcin-
ku nowelizacji p. o a.

Adw. Szymon Byczko z OBA złożył sprawozdanie na temat prac nad regulami-
nem aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego.

Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki przedstawił rezultaty spotkania z firmą HDI
odnośnie do ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej. Skarb-
nik został upoważniony do podpisania umowy ubezpieczeniowej z firmą „Grass
Savoy”.

✶

W posiedzeniu nadzwyczajnym Prezydium NRA w dniu 22 lipca 2005 r., oprócz
członków Prezydium, wziął również udział pan Zbigniew Klejment – Prezes Krajo-
wej Rady Notarialnej.

Prezes NRA adw. Stanisław Rymar w swoim wystąpieniu podniósł, iż członkowie
trzech zawodów prawniczych mają wspólny interes w podnoszeniu tezy, że nie
sposób jest oceniać działalności członków tych korporacji wyłącznie poprzez kryte-
ria rynkowe.

Prezydium NRA postanowiło zlecić opracowanie opinii na temat konstytucyjno-
ści uchwalonej przez Sejm w dniu 30 czerwca 2005 r. ustawy o adwokaturze.
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✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA 9 sierpnia 2005 r. Prezes NRA adw. Stanisław
Rymar złożył członkom Prezydium obszerne sprawozdanie z konferencji prasowej,
która w tym samym dniu odbywała się w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej.
(Relacja z tej konferencji została opublikowana w tym numerze na s. 273–279.)

Zebrani omówili ponadto szereg spraw bieżących związanych z życiem korpora-
cyjnym, a także dotyczącymi Fundacji im. Edwarda Wendego w związku z trzecią
edycją nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności prawno-publicznej.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 23 sierpnia 2005 r. zebrani szczegółowo
dyskutowali projekt regulaminu aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego.
Dokładny zapis dyskusji znajduje się w protokole obrad Prezydium w każdym biu-
rze ORA i dostępny jest dla zainteresowanych adwokatów.

Wiceprezes NRA adw. Joanna Agacka-Indecka zrelacjonowała przebieg spotka-
nia, które odbyło się w tym samym dniu w Ministerstwie Sprawiedliwości i poświę-
cone było sytuacji zaistniałej w związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw oraz o koniecz-
ności uchwalenia rozporządzeń wykonawczych, które muszą być gotowe na dzień
1 stycznia 2006 r.

Przedstawiciele adwokatury wyrazili wolę brania udziału w opracowywaniu roz-
porządzeń wykonawczych. Po złożeniu sprawozdania na tematy poruszone w
Ministerstwie odbyła się obszerna debata, w której udział wzięli członkowie
Prezydium oraz przedstawiciel OBA adw. D. Wojnar i konsultant Prezydium adw.
Z. Dyka.

Andrzej Bąkowski

W SEJMIE I W SENACIE

SPRAWOZDANIE Z ZAKOŃCZENIA PRAC PARLAMENTARNYCH
NAD ZMIANAMI USTAWY – PRAWO O ADWOKATURZE

W dniu 30 czerwca 2005 r. na 106 posiedzeniu Sejmu posłowie przyjęli zmiany
do ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw – o radcach prawnych i
o notariacie.

Stosunkiem głosów 389 posłów opowiadających się za przyjęciem zmian zapro-
ponowanych przez „Prawo i Sprawiedliwość” wobec 180 głosów posłów sprzeci-
wiających się ich wprowadzeniu oraz 6 wstrzymujących się (przy 71 posłach nie-


