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wykładni art. 67 p. o a. w tym aspekcie, czy 2-letnia karencja dotyczy tylko tej 
izby, w okręgu której osoba ubiegająca się o wpis bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku wykonywała zawód prokuratora lub sędziego, czy też — w razie zmiany 
miejsca wykonywania zawodu — wszystkich tych izb, w których w okresie 2 lat 
osoba starająca się o wpis zajmowała stanowisko sędziego bądź prokuratora.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajęło wówczas stanowisko, że do uzys
kania wpisu w tej izbie, w której okręgu zainteresowany pełnił bezporśednio przed 
wpisem bądź wcześniej funkcję sędziego lub prokuratora, musi upłynąć 2 lata od 
czasu zaprzestania wykonywania zawodu w danej izbie.

W odpowiedzi na postawione obecnie pytanie Prezydium Naczelnej Rady Adwo
kackiej wyjaśnia, co następuje:

Prokuratora NPW nie dotyczy zakaz uzyskania wpisu w tej izhie, w której zaj
mował stanowisko prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej, niezależnie od 
długości czasu, przez jaki zajmował to stanowisko, natomiast karencja dotyczy 
okręgu tej izby, w której poprzednio pełnił funkcję prokuratora okręgu wojsko
wego lub prokuratora poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

Ustawa z dnia 20.VIil985 r. o Prokuraturze PRL, (Dz. U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138) 
zrównuje stanowisko prokuratorów Prokuratury Generalnej ze stanowiskiem proku
ratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej zarówno jeśli idzie o funkcje, jak i rangę 
stanowiska. Mimo więc tego, że zdanie drugie art. 67 p. o a. nie wymienia obok 
prokuratorów Prokuratury Generalnej innych prokuratorów, należy — stosując 
zasadę analogii — objąć tym wyrażeniem także prokuratorów Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej.

Ustawa z dnia 26.V.1982 r.-Prawo o adwokaturze nie uzależnia nabycia upraw
nienia z art. 67 zd. 2 od okresu zajmowania stanowiska sędziego SN lub prokura
tora Prokuratury Generalnej. Dlatego też niezależnie od tego, jak długo osoba sta
rająca się o wpis na listę piastowała to stanowisko, może ona uzyskać wpis na listę 
adwokatów w okręgu tej izby, w której zajmowała to stanowisko. Brak jest jednak 
powodów, dla których uprawnienia przewidziane w zdaniu 2 art. 67 p.oa. można by 
rozszerzać także na te izby, w których okręgu zainteresowany zajmował inne sta
nowisko niż sędziego SN, NSA lub prokuratora Prokuratury Generalnej. Uprawnie
nie to jest wyjątkiem od ogólnej zasady 2-letniej karencji, o której mowa w zda
niu 1 art. 67 p.oa. i dlatego nie jest dopuszczalna interpretacja rozszerzająca. Nato
miast względy, które leżały u podstaw wprowadzenia karencji, przemawiają za tym, 
by osoba, która poprzednio zajmowała stanowisko sędziego lub prokuratora, mogła 
też być wpisana na listę adwokatów tej izby najwcześniej po upływie 2 lat od 
zaprzestania wykonywania tego zawodu.

ar m ąr bad a  w czego  a  ow oka  t  u b y

KLUB ADWOKATÓW PLASTYKÓW

Uczestnicy Tli Ogólnopolskiego Pleneru Adwokatów Plastyków w Niechorzu, mia
nowicie adwokaci: Helena Juszko, Maria Lewandowska, Witold Polański, Henryk 
Zawadzki, Włodzimierz Krzymowski, Jan Jaworski, Edward Krzywomos i Jerzy Pio- 
sicki, postanowili utworzyć Komitet Założycielski K l u b u  A d w o k a t ó w  P l a s 
t y k ó w  przy Ośrodku Badawczym Adwokatury. W związku z tym kierownictwo 
Ośrodka Badawczego Adwokatury postanowiło:

1, pcwo’ae Klub Adwokatów Plastyków z tymczasową siedzibą w Szczecinie:
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2. nadać Klubowi tymczasowy regulamin (patrz niżej);
3. ustanowić adw. Jerzego Piosickiego tymczasowym prezesem Klubu.

Regulam in K lubu Adwokatów Plastyków  

R o z d z i a ł  I. Nazwa, siedziba i teren  działalności K lubu
»

§ 1. K lub nosi nazw ę: , Ośrodek Badawczy A dw okatury — Klub Adwokatów Plastyków ”.
§ 2. Siedzibą K lubu jest lokal Rady Adwokackiej w Szczecinie, ul. Narutowicza 3 (70-231 Szcze

cin).
§ 3. Działalnością swoją Klub obejm uje teren  PRL.

R o z d z i a ł  II. Zadania K lubu 

§ 4. Zadania K lubu są następujące:
a. popieranie twórczości plastycznej członków K lubu przez urządzanie indywidualnych lub 

zbiorowych wystaw prac członków Klubu, ogłaszanie konkursów  i przyznawanie nagród, 
organizowanie plenerów itp.

b. utrzym yw anie łączności koleżeńskiej między członkami Klubu, m.in. przez urządzanie 
spotkań artystycznych,

c. współudział w w ystroju plastyfcznym Muzeum Adw okatury Polskiej, Ośrodka Pracy 
Twórczej Adwokata oraz Innych ośrodków adwokackich,

d. założenie i prowadzenie archiwum  dokum entacji dotyczącej działalności artystycznej 
członków Klubu,

e. opracowanie i w ydanie słownika biograficznego adwokatów plastyków. ,

R o z d z i a ł  III. Członkowie K lubu

§ 5. Członkiem Klubu może zostać adw okat lub aplikant adwokacki zajm ujący się twórczością 
plastyczną. Członkiem Klubu może być także plastyk nie będący już adwokatem lub apli
kantem  adwokackim, jeżeli poprzednio był on wpisany na listę adwokatów lub na  listę 
aplikantów  adwokackich. Członka przyjm uje Zarząd K lubu na podstawie pisemnego zgło
szenia kandydata.

R o z d z i a ł  IV. Organy K lubu

§ 6. Organam i Klubu są:
a. ogólne zebranie członków Klubu,
b. zarząd Klubu.

§ 7. Ogólne zebranie członków Klubu Jest jego najwyższym  organem. Ogólne zebranie Klubu 
zbiera się raz do roku.

§ 8. Zarząd K lubu składa się z 3 członków: prezesa, sekretarza i skarbnika, wybieranych przez 
ogólne zebranie na okres 3-letni.

R o z d z i a ł  V. Fundusze K lubu

§ 9. Fundusz K lubu składa się:
a. ze składek członkowskich określanych corocznie przez ogólne zebranie członków Klubu,
b. z dotacji, szczególnie Ośrodka Badawczego Adw okatury przy Naczelnej Radzie Adwo

kackiej,
c. z uchwalonego przez ogólne zebranie członków Klubu procentu od kwoty osiągniętej ze 

sprzedaży eksponowanych na wystawach i innych im prezach organizowanych przez Klub 
prac  członków K lu b u .

§ 10. Nadzór nad prawidłowością gospodarki finansowej Klubu spraw uje kierow nik Ośrodka 
Badawczego A dw okatury przez swego przedstawiciela. I

R o z d z i a ł  VI. Zm iany sta tu tu  i rozwiązanie K lubu

3 11. Zm iany sta tu tu  mogą być dokonywane na podstawie uchwały członków Klubu podjętej 
zwykłą większością głosów.

S 12. Rozwiązanie K lubu może nastąpić bądź na  m ocy decyzji członków Klubu podjętej w ięk
szością 2/3 obecnych członków Klubu, bądź też na m o c y  decyzji kierownictwa Ośrodka 
Badawczego A dw okatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


