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KRONIKA ADWOKATURY

Działalność publiczna adwokatów
Prezydent RP powołał na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w skład 
Izby Karnej dwóch adwokatów: Marka Sokołowskiego z Izby krakowskiej 
oraz Stanisława Zabłockiego z Izby warszawskiej.

Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej
Dnia 9 i 10 listopada w Domu Pracy Twórczej Adwokatury w Grzegorzewi- 
cach odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej. 
W pierwszym dniu doszło do ciekawego spotkania z kolegami adwokatami 
wybranymi do Sejmu i Senatu nowej kadencji. Wymieniono poglądy na temat 
aktualnych zadań adwokatury oraz jej reprezentacji w Parlamencie. 
Omówiono sytuację ekonomiczną adwokatury ze szczególnym uwzględnie
niem nowego systemu podatkowego w 1992 r.
Podjęto uchwałę w sprawie rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwoka
tów i aplikantów adwokackich na rok 1991.
W uchwale tej przyjęto następujące liczby dla całego kraju:
1. 409 zespołów adwokackich,
2. 4091 adwokatów,
3. 331 aplikantów adwokackich.
Kancelarie indywidualne objęte są planem rozmieszczenia z wyjątkiem osób, 
które dotychczas wykonywały zawód w zespołach, ukończyły lat 70 i wystą
piły z wnioskiem w trybie art. 4 ust. 3 p.o a. po dniu 1 marca 1990 r.

Z prac Prezydium NRA
>► Przedstawiciele Prezydium NRA prowadzą rozmowy w Ministerstwie Finan

sów i Sprawiedliwości dotyczące systemu finansowego zespołów, opodatko
wania adwokatów i nowej taksy adwokackiej w 1992 roku.

> - W sprawie powolnego (od 3 do 5 miesięcy) postępowania w Sądach Rejestro
wych - szczególnie w Warszawie i dotyczącego spółek z udziałem zagranicznym 
- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekazało wystąpienie do Kancelarii 
Prezydenta RP i do Ministra Sprawiedliwości. Z udzielonych odpowiedzi wyni
ka, że dzięki zwiększeniu obsady personalnej zakłada się skrócenie w roku 
bieżącym czasu trwania postępowania rejestrowego do 1-go miesiąca. 
Prowadzono rozmowy w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych 
w sprawie trybu wydawania zezwoleń na tworzenie spółek prawniczych 
z udziałem podmiotów zagranicznych. Ustalono, że do czasu wydania sto
sownego rozporządzenia Rady Ministrów będą m.in. przestrzegane następu
jące zasady: a) jednorodności z ewentualnie jednym odstępstwem dotyczą
cym specjalistów z zakresu księgowości i podatków, b) minimalnego udziału 
kapitału strony polskiej w wysokości 30%, c) zbierania opinii przy udziale i za
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