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1. Udział przedstawicieli NRA w sesji Sądu Najwyższego z okazji X X X-lecia PRL

Na zaproszenie pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego prof. dra J. Bafii 
prezes NRA adw. dr Z. Czeszejko i wi
ceprezes NRA adw. dr Z. Krzemiński 
wzięli udział w dniu 10 marca br. w

uroczystej Sesji Sądu Najwyższego z 
okazji XXX-lecia PRL. Prezes NRA 
wygłosij w toku sesji okolicznościowe 
przemówienie.

2. Tezy NRA w sprawie aplikacji na forum Zrzeszenia Prawników Polskich

W dniu 13 marca br. obradowała Ko
misja Zawodów Prawniczych przy Za
rządzie Głównym ZPP, w której udział 
wziął wiceprezes NRA adw. dr Z. Krze
miński. Przedmiotem obrad były za
gadnienia aplikacji jako formy przy
gotowania do zawodów prawniczych.

Tezy NRA w sprawie aplikacji, zawar
te w projekcie noweli do ustawy 
o ustroju adwokatury, zostały włączone 
do referatu przygotowanego na obrady 
najbliższego posiedzenia plenum Za
rządu Głównego ZPP.

3. Udział delegacji adwokatury polskiej w Konferencji prezesów 
europejskich organizacji adwokackich w Wiedniu

W dniach 31 stycznia — 1 lutego br. 
odbiła się w Wiedniu trzecia już z 
kolei Konferencja przedstawicieli ad 
wokatur europejskich, w której ze 
strony polskiej adwokatury udział wzię
li: prezes NRA adw. dir Z. Czeszejko i 
członek NRA, dziekan Rady Adwokac
kiej w Lublinie adw. J. Kiełbowicz.

W konferencji reprezentowane były 
organizacje z dwunastu państw euro
pejskich: Austrii, Belgii, Czechosłowa
cji, Finlandii, Francji, Holandii, Jugo
sławii, Luksemburga, Republiki Fede
ralnej Niemiec, Szwajcarii a Turcji.

Spośród znajdujących się na porząd
ku dziennym konferencji kilku tema
tów przedmiotem zainteresowania na
szej delegacji były trzy kwestie:

1) wytyczne w sprawie obrotu sub
stytucyjnego w skali międzykrajowej;

2) opracowanie ogólnoeuropejskiego 
spisu organizacji adwokackich i ich 
jednostek organizacyjnych;

3) opracowanie wzoru pełnomocnic
twa przydatnego w praktyce zawodo
wej adwokatów w obrocie europej
skim.

Co do pierwszej kwestii, to trzeba 
zauważyć, że obrót substytucyjny w 
sikali międzykrajowej interesuje pol
skich adwokatów właściwie wyłącznie 
jednokierunkowo, to znaczy ze wzglę
du na zlecenia udzielane przez zagra
nicznych adwokatów członkom polskich 
zespołów adwokackich. W toku obrad, 
w czasie których nie były podejmowa
ne żadne formalne uchwały, wyrażano 
jednolite w zasadzie poglądy o odpo
wiedzialności adwokata zlecającego 
substytucję w stosunku do substytuta 
za zapłatą należnego z tego tytułu ho
norarium {powinność o charakterze 
prawnym i etycznym), a ponadto usta
lono, iż substytut obowiązany jest po
twierdzić, że przyjmuje zlecenie i że 
jest w stanie wywiązać się z powie
rzanego mu mandatu. Przyjęte zasady 
postępowania w tym zakresie odpowia
dają istniejącej od dawna tradycji w 
naszej adwokaturze.

Drugi temat — sporządzenie ogólno
europejskiego spisu organizacji adwo
kackich i ich jednostek organizacyj
nych — nie wywoływał zastrzeżeń, a


