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Z POSIEDZEń PREZYDIUM  
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 5 września 2006 r. rozpoczęło się od omó-
wienia kwestii organizacyjnych konkursu na aplikację adwokacką. W lipcowym 
egzaminie 2006 r. powołano zbyt małą liczbę osób, które czuwały nad prawidło-
wym przebiegiem egzaminu.

Prezydium uznało, że dla rozwiązania niektórych kwestii, związanych np. z nad-
miernym obciążeniem pracą aplikantów w dużych kancelariach adwokackich, zezwo-
leniem na pracę aplikanta w formie działalności gospodarczej, niezbędne jest powzię-
cie w najbliższym czasie uchwały przez Plenum NRA.

Omówiono problem zawarcia umowy o współpracy NRA z adwokaturą izrael-
ską.

Wiceprezes NRA adw. J. Agacka-Indecka poinformowała zebranych o przebiegu 
prac w Komisji Sejmowej dotyczących zmiany ustawy p. o a., a Prezes NRA adw. 
St. Rymar zaprezentował spotkanie ze studentami prawa UW, którzy żywo intere-
sowali się problematyką etyki adwokackiej.

Członek Prezydium NRA adw. A. Michałowski poruszył sprawę poprawki rzą-
dowej do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt ustawy jest nadal dysku-
towany. Zastępca Sekretarza Prezydium NRA adw. K. Boszko przedstawił przebieg 
pierwszego spotkania zespołu powołanego ds. usprawnienia struktur adwokatury.

«

większość spraw zawisłych przed WSD zostanie rozstrzygnięta, biorąc pod uwagę 
dobry rytm pracy Sądu. 

Adw. Marek Mazurkiewicz złożył sprawozdanie z działalności Rzecznika Dyscy-
plinarnego NRA. Podniósł problem rysującej się odpowiedzialności dyscyplinarnej 
za błędy popełniane w kasacjach sporządzanych przez adwokatów. Prezes NRA 
poinformował o działalności adwokatury w ramach programu „Obywatel i Prawo”. 
Przedstawicielem adwokatury w tej edycji programu jest Wiceprezes NRA adw. 
J. Agacka-Indecka. Jest to działalność przede wszystkim w organizacjach pozarzą-
dowych, świadczących pomoc prawną pro bono. 

Złożono informację o zdarzających się kontrolach skarbowych w kancelariach 
adwokackich, w związku z czym odżył jakby nieśmiertelny problem, czy ujawnie-
nie karty ewidencyjnej klienta nie jest naruszeniem tajemnicy adwokackiej.
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Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 19 września 2006 r. poruszono prob-
lematykę zmian w strukturze adwokatury. W obszernej dyskusji, w której wzięli 
udział adw. K. Boszko, A. Zwara, A. Michałowski, Z. Dyka, J. Agacka-Indecka, P. 
Sendecki, uznano, że ta tematyka winna być ewentualnie rozważona na zbliża-
jącym się Krajowym Zjeździe Adwokatury, jeżeli zostanie podniesiony ten temat. 
Są aktualnie ważniejsze problemy o podstawowym znaczeniu dla adwokatury, jak 
przede wszystkim sądownictwo dyscyplinarne. Wokół takich zagadnień winny się 
skupiać prace Prezydium i NRA. 

Z innych spraw, wokół których koncentrowała się uwaga uczestników posiedzenia 
Prezydium, wymienić należy informacje: o przebiegu uroczystości w Poznaniu do-
tyczącej Powstania Poznańskiego i nadaniu jednej z ulic miasta imienia adwokata St. 
Hejmowskiego, znakomitego obrońcy w procesach poznańskich w 1956 r.; drugim po-
siedzeniu zespołu ds. reorganizacji struktur adwokatury, oraz „nieśmiertelnej” sprawie 
DPTA w Grzegorzewicach, o który się toczy proces własnościowy.

«

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 3 października 2006 Wiceprezes NRA adw. 
J. Agacka-Indecka zreferowała przebieg zgromadzenia Izby warszawskiej, które 
było przeprowadzone pod hasłem dewizy przyjętej przez ORA w Warszawie, Au-
deamus iura nostre defendere („Miejmy odwagę bronić swoich praw”). 

Prezes NRA zreferował przebieg konferencji prasowej w dniu 2 października 2006 r. 
w siedzibie PAP, zwołanej w celu przeciwdziałania próbom odebrania korporacjom 
prawniczym ich kompetencji w zakresie postępowań dyscyplinarnych. W konfe-
rencji wzięli udział przedstawiciele adwokackich organizacji europejskich: Fernan-
do Pombo, Prezes IBA, Jonathan Goldsmith, Sekretarz Generalny CCBE i Andras 
Szecskay, Członek Komitetu Wykonawczego UIA. Trudno o lepszą reprezentację 
międzynarodową. Wszyscy zgodnie mówili o absolutnej potrzebie pozostawienia 
korporacjom sądownictwa dyscyplinarnego, z rzecznikami dyscyplinarnymi łącz-
nie. Jest to wymóg demokratycznego państwa prawa. W konferencji wzięli udział 
obok przedstawicieli adwokatury, wysocy przedstawiciele samorządu radców 
prawnych, Notariatu, Komorników i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. 
Konferencja odbiła się echem w środkach masowego przekazu. Patrz: s. 304.

Adw. P. Sendecki poinformował o przebiegu II Zjazdu Cywilistów, w którym 
uczestniczył. Podniósł wysoki poziom Zjazdu, w którym m.in udział wzięli adw. M. 
Mazurkiewicz i adw. Anisa Gnacikowska. (Sprawozdanie dr. A. Redzika na s. 221). 

Adw. P. Sendecki złożył obszerną relację z kolejnego spotkania Komisji Praw Czło-
wieka przy NRA z udziałem kilku zaproszonych gości z zewnątrz, jak np. dr. Romana 
Wieruszkiewicza, członka Komisji Genewskiej, Sędzi Teresy Romer, Prezes „Iustitii”. 
Podjęto uchwałę wyrażającą zaniepokojenie niektórymi oświadczeniami osób ze 
sfer rządowych, dotyczącymi np. możliwości reaktywowania kary śmierci. (Sprawo-
zdanie na s. 311).
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