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Listy do Redakcji

Apel 
Koła Seniorów przy ORA w Warszawie

Z dniem 15 września 1997 r. weszły w życie znowelizowane przepisy 
Prawa o adwokaturze. Wymagać to będzie przystosowania tekstu 
Regulaminu Aplikacji do obowiązującego tekstu p. o a.

W związku z tym czujemy się w obowiązku złożyć oświadczenie 
następującej treści:

Wszystko, co odnosi się do młodzieży aplikanckiej ma szczególne 
znaczenie dla przyszłości polskiej adwokatury. Przyszłość polskiej 
adwokatury uzależniona jest od tego, jaką będziemy mieli młodzież 
aplikancką i jak ją  wychowamy.

Tymczasem na tym odcinku dzieje się bardzo źle. Chodzi konkretnie
0 blokowanie wpisów na listy aplikantów. Z otrzymywanych przez 
Koło Seniorów danych wynika, że okręgowe rady adwokackie zmniej
szają liczbę młodych zdolnych prawników wpisywanych na listę 
aplikantów adwokackich. Dzieje się tak mimo faktu, że nowela zniosła 
instytucję „rozmieszczenia” . Tworzenie barier przy wpisach na listy 
aplikantów jest z przyczyn prawnych niedopuszczalne. Jest to szkod
liwe z innych ogólniejszych powodów. Nie jest tajemnicą, że radcowie 
prawni masowo przyjmują młodych prawników na listy aplikantów. 
W tej chwili na terenie całej Polski jest już około 3000 aplikantów 
radcowskich. W tej sytuacji dochodzi do tego, że młodzi zdolni 
prawnicy napotykając na bariery uniemożliwiające im dostanie się do 
adwokatury, przechodzą do radców prawnych. Jest to bardzo niepokoją
ce zjawisko prowadzące do tego, że adwokatura będzie starzała się
1 w pewnym momencie może stać się skansenem prawniczym. Jest to 
tym bardziej groźne, że obecnie obowiązujący tekst art. 66 Prawa
0 adwokaturze zezwala na obligatoryjny wpis na listę adwokatów 
całego szeregu prawników, którzy nie przeszli aplikacji adwokackiej
1 nie mają psychicznego związku ze środowiskiem adwokackim.

Uniemożliwienie wpisu na listę aplikantów młodym, zdolnym praw
nikom po studiach doprowadzi do tego, że adwokatura zostanie zalana 
wpisami starszych roczników (wpisy obligatoryjne), którzy nie nawiążą 
do pięknych tradycji polskiej adwokatury.

Nie można nie widzieć także i tego faktu, że w tej chwili radców 
prawnych jest kilkakrotnie więcej niż adwokatów. Jeśli utrzymamy 
bariery przy wpisach na listy aplikantów adwokackich, ten stosunek 
niekorzystny dla adwokatury będzie się pogłębiał.

Koło Seniorów jest głęboko zaniepokojone tym zjawiskiem i zdecydo
wało się na złożenie do Naczelnej Rady Adwokackiej niniejszego apelu.
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Uważamy, że:
1) najwłaściwszą drogą prowadzącą do adwokatury jest droga przez 

aplikację adwokacką;
2) należy znieść sztuczne bariery uniemożliwiające młodym, zdol

nym prawnikom wpis na listę adwokatów;
3) niezbędne jest wprowadzenie zasady, że każdy młody prawnik, 

który zda egzamin kwalifikacyjny i znajdzie kandydata na patrona, 
powinien być wpisany na listę aplikantów adwokackich;

4) niecelowe jest tworzenie w izbach adwokackich tzw. „limitów 
ilościowych” dla aplikantów adwokackich;

5) konieczne jest dokonanie nowelizacji obowiązującego regulami
nu w sprawie aplikacji i egzaminu adwokackiego, gdyż nie pasuje on do 
nowego tekstu Prawa o adwokaturze;

6) aplikantom adwokackim wynagrodzenie powinni płacić patroni, 
zaś okręgowe rady adwokackie powinny ponosić jedynie koszty zwią
zane ze szkoleniem aplikantów.

Zwracamy się do Naczelnej Rady Adwokackiej o przyspieszenie 
działań zmierzających do nowelizacji Regulaminu Aplikacji Adwokac
kiej oraz powzięcie niezbędnych uchwał zmierzających do zatrzymania 
zjawisk szkodliwych dla adwokatury.

Zarząd Koła Adwokatów Seniorów

członek Zarządu Koła
I - I

adw. dr Zdzisław Krzemiński

Przewodniczący Koła
I - I

adw. Stanisław Śniechórski
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