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Z PRAC PREZYDIUM NRA
% W związku z niekorzystną interpretacją 

przepisów, zawartą w Wyjaśnieniu Ministerst
wa Finansów w kwestii podatku od ponadnor
matywnych wynagrodzeń w adwokaturze, Pre
zydium NRA na posiedzeniu w dniu 25 lipca 
1990 r. postanowiło:
1) powołać trzyosobową komisję w składzie: 

adw. Andrzej Trypens, adw. Andrzej War- 
fołomiejew, adw. Włodzimierz Barański, 
w celu przeanalizowania tego problemu we 
własnym zakresie;

2) zorganizować spotkanie przedstawicieli 
Prezydium NRA z wicepremierem Leszkiem 
Balcerowiczem;

3) niezwłocznie poinformować ministra spra
wiedliwości Aleksandra Bentkowskiego 
o zamierzeniach organów finansowych w tej 
sprawie;

4) wystosować do rad okręgowych pisemną 
informację w tej sprawie z jednoczesną pro
śbą o poinformowanie co do sposobu inter
pretacji przez organy finansowe, na ich tere
nie, kwestii naliczania podatku od ponad
normatywnych wynagrodzeń.

O Prezydium NRA w piśmie z 13 września 
1990 r. zwróciło się do marszałka Sejmu z pro
śbą o interpretację przepisów dotyczących im
munitetu poselskiego.

0  Prezydium N RA na posiedzeniu 5 wrześ
nia br. zaakceptowało możliwość łączenia wy
konywania zawodu adwokata ze stanowiskami 
obejmowanymi z wyboru w administracji samo
rządowej.

% Na tymże posiedzeniu Prezydium NRA 
postanowiło zwrócić się do wszystkich okręgo
wych rad adwokackich o rozważenie możliwo
ści bezpłatnego prowadzenia przez adwokatów 
spraw toczących się w wyniku wznowienia 
rewizji nadzwyczajnych dotyczących przypad
ków wykrytych przez Sejmową Komisję ds. 
zbadania działalności Ministerstwa Spraw We
wnętrznych.

9  Wobec zatwierdzenia przez władze sta
tutu Fundacji Adwokatury Polskiej — na ze

braniu członków 5 września 1990 r. dokonano 
wyboru Rady Fundacji w osobach: adw. Maciej 
Bednarkiewicz — przewodniczący, członkowie: 
adw. Piotr Borowski, adw. Krzysztof Piesiewicz, 
adw. Stanisław Rymar, adw. Jacek Taylor.

Rada Fundacji dokonała 20 września 1990 r. 
wyboru Zarządu Fundacji w składzie: adw. And
rzej Tomaszek — przewodniczący, adw. Jolanta 
Szymanek-Deresz — sekretarz, członkowie: 
adw. Krzysztof Boszko, adw. Karol Świątkow
ski. Powołany Zarząd dokona niezwłocznie reje
stracji Fundacji.

% Uwzględniając inicjatywę Instytutu Kul
turalnego Austrii — Prezydium NRA na posie
dzeniu w dniu 17 października 1990 r. po
stanowiło nawiązać współpracę z ww. Instytu
tem i przeprowadzić stosowne rozmowy na 
temat zasad i zakresu współpracy.

•  Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 
7 listopada 1990 r. w obecności przybyłych na 
posiedzenie adwokatów Bożeny Banasik i Je
rzego Szczepaniaka omówiono problemy wyni
kające ze współpracy adwokatury polskiej 
z Fundacją Szwajcarską „FESAPOL". Adw. Bo
żena Banasik poinformowała Prezydium NRA, 
że ww. fundacja z uwagi na ograniczone środki 
może zapewnić obecnie jedynie pomoc finan
sową na organizację w Polsce intensywnych 
kursów języka francuskiego oraz odbywania 
przez adwokatów i aplikantów adwokackich 
polskich pobytów stażowych za granicą w gru
pach 25-osobowych. Pomoc finansowa ze stro
ny fundacji obejmowałaby niezależnie od wy
nagrodzenia nauczycieli języka francuskiego 
— również wyposażenie pracowni lingiwstycz- 
nych dla 10 większych izb adwokackich w Pol
sce.

Postanowiono, że środki z fundacji „FESA
POL" będą wpływać wyłącznie na konto fun
dacji adwokatury polskiej w Warszawie i będą 
stosownie rozdzielane. Nadto postanowiono 
upoważnić odpowiednią komisję ORA w Łodzi 
do ustalenia spraw organizacyjnych w szcze
gólności dotyczących weryfikacji kandydatów 
na wyjazdy stażowe oraz przedstawienia na 
najbliższym posiedzeniu plenarnym NRA
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w dniu 1 grudnia propozycji odnośnie wyboru 
izb adwokackich, w których prowadzone było
by szkolenie języka francuskiego.

% Nadesłany obecnie przez komisję spra
wiedliwości poselski projekt prawa o adwoka
turze jest właśnie tym projektem „ustawy unifi
kacyjnej” i projekt ten nie był poddany pierw
szemu czytaniu na posiedzeniu Sęjmu wraz 
z projektami ustaw o zmianie ustawy p.oa. 
i ustawy o radcach prawnych w dniu 13 paź
dziernika 1990 r.

Przesyłając 3 powołane wyżej projekty ustaw 
komisja sprawiedliwości Sejmu zakreśliła termin 
do nadesłania uwag po przeprowadzeniu kon
sultacji środowiskowej — 15 listopada 1990 r.

W toku dyskusji uznano — zgodnie z zalece
niem komisji sprawiedliwości Sejmu koniecz
ność wszechstronnej konsultacji środowisko
wej po uprzednim zapoznaniu środowiska ad
wokackiego z projektami ww. ustaw i w oparciu 
o jej wyniki zgłoszenia dopiero stosownych 
uwag i wniosków do komisji sejmowej. Uznano 
nadto za konieczne zorganizowanie specjalne
go posiedzenia plenarnego NRA poświęconego 
tej sprawie, a w zależności od wyników konsul
tacji nie wykluczono potrzeby zwołania Nad
zwyczajnego Zjazdu Adwokatury. Wskazano na 
potrzebę wydania nadzwyczajnego numeru Pa- 
lestry zawierającego teksty projektów ustaw 
oraz uchwał Zjazdu Adwokatury oraz NRA 
w sprawie nowelizacji p.oa.

W oparciu o wyniki powyższej dyskusji Pre
zydium NRA postanowiło:
1. zorganizować spotkanie z kierownictwem 

Sądu Najwyższego i Krajową Radą Sądow
nictwa.

2. zalecić okręgowym radom adwokackim 
przeprowadzenie w m-cu listopadzie szero
kiej konsultacji środowiskowej w czasie ot
wartych zebrań członków Izb z udziałem 
przedstawicieli środowisk innych zawodów 
prawniczych, oraz uczelni wyższych,

3. zwołać na dzień 1 grudnia 1990 r. w War
szawie specjalne posiedzenie plenarne NRA 
na które zaprosić adwokatów-posłów i se
natorów,

4. powołać komisję do opracowania uwag 
i wniosków w oparciu o wyniki dyskusji 
środowiskowej i opinie uzyskane przez NRA 
w składzie: Naczelny Redaktor „Palestry" —

adw. Czesław Jaworski, Wiceprezes NRA — 
Z. Dyka, Wiceprezes NRA — Maciej Dubois, 
Dziekan ORA w Warszawie — Andrzej Roś- 
ciszewski. Dziekan ORA w Częstochowie — 
Zbigniew Jędrzejewski, członek NRA — 
Zdzisław Krzemiński, członek ORA w War
szawie — Aleksander Kiwerski — upoważ
niając jednocześnie tę komisję do przed
stawienia stanowiska NRA w pracach Komi
sji Sejmowej.

5. powiadomić Komisję Sprawiedliwości Sej
mu RP o powyższym planie konsultacji śro
dowiskowej informując, że zgłoszenie wnio
sków do dnia 15.XI.1990 r. zakreślonym 
przez Komisję jest w tych warunkach niemo
żliwe, a realny termin zgłoszenia uwag 
i wniosków po przeprowadzeniu zgodnie 
z życzeniem Komisji Sprawiedliwości kon
sultacji środowiskowych — Prezydium NRA 
przewiduje nie wcześniej jak 15 grudnia 
1990 r.

0  Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 
21 listopada 1990 r. prezes NRA złożył sprawo
zdanie z przebiegu połączonych Komisji Spra
wiedliwości i Prac Ustawodawczych Sejmu RP 
poświęconych pierwszemu czytaniu poselskie
go projektu ustawy unifikacyjnej „Prawo o ad
wokaturze".

Na posiedzenie to nie zaproszono przed
stawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej, mimo 
że zaproszenie otrzymali przedstawiciele Krajo
wej Rady Radców Prawnych.

Prezes NRA zgłosił wniosek o odroczenie 
posiedzenia Komisji powołując się na treść 
uchwały Prezydium NRA z 7 listopada 1990 r. 
oraz na fakt nie zaproszenia przedstawicieli NRA.

Wniosek nie został uwzględniony. Projekt 
ustawy zreferowała pani posłanka Teresa Liszcz. 
Na apel Przewodniczącego Komisji Prac Usta
wodawczych połączone Komisje odstąpiły od 
wysłuchania przedstawicieli Krajowej Rady Ra
dców Prawnych. Na temat projektu ustawy nie 
wypowiadał się przedstawiciel ministra spra
wiedliwości.

Komisje postanowiły odroczyć obrady uzna
jąc za konieczne zbadanie warunków i zasad 
wpisywania na listę radców prawnych i ad
wokatów w ubiegłych latach pod kątem nie
zbędnych kwalifikacji oraz liczb osób figurują
cych na tych listach.
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Po wysłuchaniu informacji Prezesa oraz po 
przeprowadzeniu dyskusji w związku z tą infor
macją, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
postanowiło:

Wyrazić głęboki niepokój z powodu spo
sobu i trybu przyjętego w procesie legislacyj
nym w sprawie projektu ustawy Prawo o ad
wokaturze, przedstawionego w imieniu 16 po
słów przez panią posłankę Teresę Liszcz.

Niepokój wywołany jest przede wszystkim 
niezrozumiałym pośpiechem związanym z roz
poznawaniem tego projektu (projekt ustawy 
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz 
projekt zmiany ustawy o radcach prawnych nie 
zostały poddane procesowi legislacyjnemu od 
maja br. a projekt ustawy Prawo o adwokaturze 
wpłynął do Sejmu 10 października 1990 r.), co 
sprawiło:
— że projekt ten nie mógł być skonsultowany 

ze środowiskiem adwokackim w restryktyw
nie zakreślonym terminie do 15 listopada 
1990 r. (pismo podpisane przez pana posła 
J. Zycha wpłynęło do NRA 31 .X.1990 r.),

— że połączone Komisje Sejmowe nie uwzglę
dniły wniosku o zdjęcie z porządku obrad 21

listopada 1990 r. projektu tej ustawy z uwagi 
na nieprzeprowadzenie konsultacji społecz
nej, w szczególności w środowisku adokac- 
kim a także radców prawnych,

— że przedstawiciele Naczelnej Rady Adwoka
ckiej nie zostali zaproszeni na obrady połą
czonych Komisji 21 listopada 1990 r„

— że połączone Komisje przystąpiły do prac 
nad projektem bez jakiejkolwiek analizy i ze
brania niezbędnych danych dla ustalenia 
skutków ekonomicznych, społecznych i po
litycznych, jakie wywoła uchwalenie takiej 
ustawy.
Uzasadnienie projektu nie zawiera żadnych 

danych poza szeregiem kategorycznych stwier
dzeń niejednokrotnie pozbawionych podstaw 
faktycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po
stanowiło zawiadomić o swoim stanowisku 
pana Marszałka Sejmu RP, panów Przewod
niczących Komisji Ustawodawczej i Komisji 
Sprawiedliwości, pana Ministra Sprawiedliwo
ści, wszystkich przewodniczących frakcji sej
mowych, a także pana Marszałka Senatu.

KONFERENCJE, SPOTKANIA, WIZYTY

0  W dniach od 9 do 23 września 1990 r. prezes NRA 
adw. M. Bednarkiewicz przebywał w USA. Wziął udział 
w kongresie IBA oraz odbył szereg spotkań m.in. z miejs
cowymi adwokatami polskiego pochodzenia.

0  W dniach 24—27 września 1990 r. odbyło się 
w Warszawie kolejne seminarium prawa gospodarczego 
zorganizowane przez British-Polish Legal Association 
i NRA. Była to kontynuacja seminarium ze stycznia 1990 r.

% W dniach 13—14 kwietnia 1991 r. ma być 
zorganizowane w Grzegorzewicach sympozjum nt. 
praw człowieka.


