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powaniu dyscyplinarnym. nie widzi potrzeby zmian. jest przeciwny powszechnej 
jawności rozpraw dyscyplinarnych. udział prokuratora na rozprawie dyscyplinar-
nej uważa za zbędny. 

zebrani postanowili nie zwoływać nadzwyczajnego zjazdu adwokatury, przy 
jednym głosie wstrzymującym się od głosowania. Podjęto uchwałę dotyczącą po-
wołania zespołu do spraw legislacji p. o a., zespołu usprawnienia organizacyjnego 
adwokatury, oraz usprawnienia prac nra. 

na wniosek adw. g. janisławskiego podjęto uchwałę, wyrażającą podziękowa-
nia dla Prezesa nra adwokata stanisława rymara, adw. adw. szymona byczko i 
jacka skrzydło za trud włożony w przygotowanie wniosku do trybunału konstytu-
cyjnego i godne reprezentowanie adwokatury na rozprawie przed trybunałem. 

Andrzej Bąkowski

z Prac Prezydium  
naczelnej rady adwokackiej

na posiedzeniu Prezydium nra w dniu 9 maja 2006 r. Prezes adw. stanisław 
rymar podniósł kwestię udziału przedstawiciela adwokatury w spotkaniu Porozu-
mienia samorządu zawodów Prawniczych w dniu 12 maja 2006 r. Postanowiono, 
iż w spotkaniu adwokaturę będzie reprezentowała wiceprezes nra adw. j. aga-
cka-indecka.

następnie adw. j. agacka-indecka zreferowała problematykę posiedzenia ora 
w warszawie, na którym rozważano zwołanie nadzwyczajnego zjazdu adwoka- 
tury. koncepcję zwołania zjazdu członkowie Prezydium nra uznali za przed-
wczesną. 

w związku z projektowanymi przez ministerstwo sprawiedliwości zmianami do-
tyczącymi ustroju adwokackiego sądownictwa dyscyplinarnego zebrani uznali, iż 
powinna być zwołana narada rzeczników i sędziów dyscyplinarnych w możliwie 
szybkim terminie. organizację narady powierzono rzecznikowi dyscyplinarnemu 
nra adw. markowi mazurkiewiczowi. w dyskusji nad zagadnieniami dyscyplinar-
nymi wystąpiły różnice zdań co do celowości dokonania zmian w obowiązujących 
rozwiązaniach prawnych. 

wiceprezes wsd adw. a. bąkowski wyraził pogląd, iż obowiązujący ustrój są-
downictwa dyscyplinarnego na przestrzeni wielu lat zdał egzamin praktyczny i nie 
zachodzi potrzeba dokonywania przemian ustrojowych, natomiast adw. adw. z. 
dyka, j. agacka-indecka widzą konieczność przygotowania do dalszej dyskusji, 
która niewątpliwie nastąpi, pewnych propozycji, jak np. wprowadzenia jawności 



353

Kronika adwokatury

rozpraw dyscyplinarnych, bez oddania, oczywiście, sądownictwa dyscyplinarnego, 
jednego z fundamentów samorządności adwokackiej.

następnie uczestnicy posiedzenia Prezydium nra podjęli istotny temat szkolenia 
medialnego przedstawicieli samorządu wypowiadających się dla prasy i telewizji.

«

w czasie posiedzenia Prezydium nra w dniu 23 maja 2006 r. Prezes adw. sta-
nisław rymar złożył sprawozdanie z uczestnictwa w konferencjach i spotkaniach, 
gdzie udział przedstawiciela adwokatury był niezbędny. nadto przedstawił prob-
lematykę swojego udziału w programie telewizyjnym „sprawa dla reportera” na 
temat przyszłości zawodów prawniczych.

omawiano sprawę nowych legitymacji adwokackich. Problem ten w różnych 
aspektach będzie się jeszcze nie raz przewijał przez kolejne posiedzenia Prezy-
dium nra. skarbnik nra adw. P. sendecki złożył informację z konferencji na 
temat: „europejski trybunał Praw człowieka – agenda na XXi w.”. konferencję 
zorganizowało biuro informacji europejskiej w warszawie prowadzone przez dr 
hannę machińską.

Prezes nra i skarbnik zostali upoważnieni do podpisania dodatkowych anek-
sów z firmą „gerling” do umowy ubezpieczenia oc adwokatów.

«

na posiedzeniu Prezydium nra w dniu 6 czerwca 2006 r. przeprowadzona 
została dyskusja w przedmiocie egzaminu poprawkowego dla aplikantów izby ad-
wokackiej w rzeszowie. uznana została dopuszczalność takiego egzaminu, mimo 
iż pierwsza jego faza odbyła się w grudniu ub. roku.

uczestnicy posiedzenia podjęli uchwałę o podaniu do publicznej wiadomo-
ści pytań na egzamin konkursowy dla kandydatów na aplikantów adwokackich, 
który się odbył w dniu 10 grudnia 2005 r. Przyjęto również uchwałę w przedmio-
cie wystąpienia do trybunału konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności 
z konstytucją ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu 
do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub 
nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu terroryzmowi. upoważniono adw. 
adw. szymona byczko, jacka skrzydło i andrzeja zwarę do opracowania wniosku 
i reprezentowania nra.

Podjęto uchwałę o dopuszczalności prowadzenia przez adwokatów działalności 
lobbingowej.

członkowie Prezydium uważają za konieczne podawanie na dotychczasowych 
zasadach do wiadomości gus-u informacji o liczbie prowadzonych przez adwo-
katów spraw. obowiązek ten nadal ciąży na poszczególnych izbach.

«

Posiedzenie Prezydium nra w dniu 20 czerwca 2006 r. rozpoczęło się od pre-
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zentacji stanowisk zaproszonych przedstawicieli Państwowej wytwórni Papierów 
wartościowych i adw. artura kmieciaka, w przedmiocie nowych legitymacji ad-
wokackich.

następnie odbyła się szeroka dyskusja w sprawie pracy zespołów powołanych 
do organizacji adwokatury i prawa o ustroju adwokatury, w której udział wzięli 
wszyscy obecni uczestnicy posiedzenia Prezydium. zaprojektowano personalne 
kandydatury dla powołanych zespołów. skarbnik nra adw. Piotr sendecki w ob-
szernym sprawozdaniu poruszył kwestie płacowe pracowników biura nra.

Prezes adw. st. rymar przedstawił przebieg wizyty w siedzibie nra przedstawi-
cieli adwokatury z izraela. goście zwiedzili muzeum adwokatury.

Ponadto omówiono problem tzw. doradców prawnych. adwokatura jest prze-
ciwna powołaniu tej formacji.

Andrzej Bąkowski

Spotkanie z Prezydentem rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim

w dniu 1� lipca b.r. Prezydent rP prof. dr hab. lech kaczyński przyjął członków 
Prezydium naczelnej rady adwokackiej. jak w latach ubiegłych, adwokatura wrę-
czyła Prezydentowi sprawozdanie z działalności za ostatni rok. 

spotkanie było okazją do rozmowy na tematy najważniejsze dla środowiska 
adwokackiego. Poruszono problem zmian w dostępie do adwokatury, a w szcze-
gólności dopuszczenia do egzaminu adwokackiego osób, które nie odbyły aplika-
cji. wprowadzony w ubiegłym roku przepis ustawy prawo o adwokaturze, który 
został następnie, 19 kwietnia br., uznany przez tk za niezgodny z konstytucją 
rP, dopuszczał do egzaminu adwokackiego osoby, które przez co najmniej pięć 
lat świadczyły usługi doradztwa prawnego. Prezydent zaproponował  poszukanie 
innego rozwiązania, np. poprzez bardziej precyzyjne określenie kryteriów, które 
mają spełniać kandydaci. rozmawiano też o powiększeniu rynku usług prawnych 
przez świadczenie pomocy prawnej przez osoby nie będące adwokatami ani rad-
cami prawnymi. stanowisko Prezydenta w tym zakresie było zgodne z poglądem 
nra, która nie widzi potrzeby tworzenia nowej korporacji prawniczej.

Prezes nra adw. stanisław rymar kilkakrotnie podejmował tematykę projek-
towanych zmian w postępowaniu dyscyplinarnym korporacji prawniczych, pod-
kreślając, że proponowane rozwiązania stwarzają zagrożenia, np. naruszenia 
tajemnicy adwokackiej. Prezydent zaznaczył, że w tej materii widzi możliwość 
kompromisu. 

w trakcie rozmowy Prezydent zapytał też o podejmowanie się przez adwoka-
tów prowadzenia spraw pro publico bono. w odpowiedzi Prezes stanisław rymar 
poinformował, że adwokaci taką pomoc świadczą. utrudniają ją jednak przepisy 
wymagające odprowadzenia przez adwokata Vat-u za usługę, od której nie pobie-
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