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K O M U N I K A T Y

Naczelna Rada Adwokacka otrzymała od Banku „Polska Kasa Opieki S. A.” 
niżej zamieszczone pismo, którego treść podajemy do wiadomości Kolegów ad
wokatów  podejmujących się prowadzenia spraw osób zamieszkałych za granicą 
(cudzoziemców dewizowych):

„Stosownie do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14.VIII.1958 r. w spra
wie zezwolenia na dysponowanie częścią zagranicznych środków płatniczych 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne za niektóre prace wykonywane w  obrocie 
z zagranicą i(Mcin. Pol. Nr 69, poz. 402) adwokaci mogą częściowo wykorzysty
wać w  eksporcie wewnętrznym  należności w  zagranicznych środkach płatniczych 
uzyskane za usługi wykonane w  obrocie z zagranicą. Część należności w  za
granicznych środkach płatniczych nie dopuszczona do wykorzystania w  eks
porcie wewnętrznym oraz należności przekazane na pokrycie kosztów i opłat 
związanych z prowadzeniem zleconych spraw wypłacane są według kursu spe
cjalnego, uwidocznionego w  tabeli kursowej NBP.

Bank Polska Kasa Opieki otrzymuje najczęściej wpłaty z tytułu powyższych 
należności za pośrednictwem swoich przedstawicielstw  zagranicznych (agen
tów), przy czym zleceniodawcy zagraniczni z reguły nie ujawniają tytułu  
wpłaty. Ma to ten skutek, że zarówno część wpłaty podlegająca rozliczeniu 
w  eksporcie wewnętrznym  w  m yśl powołanego na wstępie zarządzenia Ministra 
Finansów, jak i część rozliczana według kursu specjalnego NBP zostaje obcią
żona prowizją płaconą agentom zagranicznym Banku z tytułu akwizycji zleceń 
na eksport wewnętrzny. Powoduje to komplikacje w  prawidłowym rozliczaniu 
wpłaty, wywołuje potrzebę przeprowadzenia dodatkowej korespondencji z agen
tami i ewent. storn i w  ten sposób przedłuża postawienie należności do dys
pozycji odbiorców-adwokatów i wywołuje ich uzasadnione niezadowolenie.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy Naczelną Radę Adwokacką
0 poiformowanie w  drodze okólnej adwokatów, że prawidłową formą przeka
zywania omawianych należności jest wyłącznie droga bankowa, to jest bez
pośrednia wpłata określonej kwoty w  walucie do któregokolwiek banku za
granicznego z poleceniem zapisania jej na rachunek jednego z banków dew i
zowych w  Polsce (NBP, BH i B-k PKO), przy równoczesnym zaznaczeniu ty 
tułu wpłaty (honorarium adwokackie i koszty).

Wpłaty te, jako nie obciążone kosztami prowizji, będą mogły być szybko
1 prawidłowo rozliczane, a część przekazana na eksport wewnętrzny postawiona 
bez niepotrzebnej zwłoki do dyspozycji odbiorcy.

Rozumiemy, że zainteresowany adwokaci przy przyjmowaniu zleceń z za
granicy poinformują swoich mocodawców, że wpłaty z tytułu honorarium i ko
sztów powinny być dokonywane bezpośrednio do banków zagranicznych na ra
chunek banków dewizowych w  Polsce, a nie za pośrednictwem agentów za
granicznych Banku PKO.”


