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Konferencje, spotkania, wizyty

w spółkach z udziałem zagranicznym uczestniczą w Zgromadzeniu Izby na 
zasadach określonych w powołanym wyżej Regulaminie.

>■ Na posiedzeniu w dniu 20.05.1992 r. Prezydium NRA podjęło następującą 
uchwałę:
Prezydium NRA działając z upoważnienia Plenum NRA, w związku z uzy
skanymi informacjami o podjęciu przez Rząd RP prac legislacyjnych nad 
projektem uchwały dotyczącej problemu tajnych współpracowników MSW
- postuluje objęcie także adwokatury (adwokatów i aplikantów adwokackich) 
proponowaną uchwałą, analogicznie do innych organów wymiaru sprawied
liwości.
Treść nin. uchwały przekazać:
- Ministrowi Spraw Wewnętrznych
- Ministrowi Sprawiedliwości
- Marszałkowi Sejmu RP
- Szefowi Urzędu Rady Ministrów

>- W dniu 25 maja 1992 r. Prezydium NRA towarzyszyło grupie amerykańskich 
adwokatów polskiego pochodzenia w trakcie przyjęcia ich przez Premiera 
Jana Olszewskiego.

Konferencje, spotkania, wizyty

>- W nrze 1-2/1992 „Palestry” w wiadomościach z Krakowa obszernie omówi
liśmy Konferencję Wielkich Izb Adwokackich w Europie (Conférence des 
Grands Barreaux d ’Europe) jaka odbyła się w Krakowie w roku 1991. 
Obecnie przytaczamy podjętą na tej Konferencji uchwałę dotyczącą indywi
dualnej reklamy. Przekładu z języka francuskiego dokonał Dziekan Rady Ad
wokackiej w Krakowie adw. M. Anczyk.

>- Uchwala dotycząca indywidualnej reklamy (podjęta w Krakowie 24 maja 
1991 r.)
Uwzględniając: a) treść art. 10 Konwencji Ochrony Praw Człowieka i Funda
mentalnych Wolności,
b) treść art. 2, 6 i 1 Kodeksu Deontologicznego Adwokatów zrzeszonych 
w CCBE (Commission Consultative des Barreaux de la Communauté Eu
ropéenne) uchwala się co następuje:
I. Indywidualna reklama adwokata, której sam jest autorem względnie która 
dotyczy jego osoby, może być realizowana według następujących zasad.
II. Indywidualna reklama ma dostarczać społeczeństwu niezbędnych infor
macji i może dotyczyć jedynie elementów, których prawdziwość nie budzi 
najmniejszych wątpliwości.
III. Realizację indywidualnej reklamy, niezależnie od znaczenia informacji, 
winien cechować niezbędny obowiązek powściągliwości i szacunku dla za
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wodu adwokata. Reklama winna być zgodna z zasadami przyjętymi przez 
adwokaturę kraju gdzie ma siedzibę adwokat oraz innego kraju w którym 
adwokat ma dodatkowe biura.
IV. 1. Zakazana jest porównawcza reklama indywidualna.

2. Na kwalifikacje specjalistyczne można powoływać się jedynie w przy
padku jeżeli zostały uznane przez Radę Adwokacką, do której należy adwokat 
lub uznane zostały przez Radę w indywidualnych przypadkach.

3. Możliwe jest wskazanie przez adwokata innych dziedzin preferencyj
nych lub dominujących w jego działalności zawodowej - nie dotyczących 
kwalifikacji specjalistycznych - a uznanych za takie przez jego Radę Adwo
kacką.

4. Zakazane jest wszelkie powoływanie się, pośrednie czy bezpośrednie 
na prowadzoną sprawę, na osobę szczególnego klienta, na wielkość prowa
dzonych spraw, na osiągane sukcesy w zawodzie.
V. Nad przestrzeganiem tej uchwały czuwać będą Rady Adwokackie nawet 
wtedy, gdy skutki reklamy miałyby nastąpić na terenie innego kraju niż kraj, 
do którego Rady Adwokackiej należy adwokat podejmujący inicjatywę rekla
my lub będący jej przedmiotem.

>- Uchwała dotycząca immunitetu adwokata (podjęta w Krakowie 25 maja 
1991 roku)
1. Adwokatowi przysługuje immunitet. Adwokat ma prawo wypowiadać 
wszystko to co uzna za niezbędne dla dobra obrony podsądnego.
2. Adwokatowi nie wolno wysuwać żadnego poważnego zarzutu przeciwko 
czci lub dobremu imieniu osoby trzeciej. Adwokat może skrytykować prawo 
lub instytucje jedynie w przypadku gdy w jego przekonaniu, sprawa tego 
wymaga.
3. Jedynym sędzią realizującym tę uchwałę i stosującym przewidziane san
kcje są władze dyscyplinarne adwokatury
4. W przypadku incydentu na rozprawie na tym tle, Sąd przekaże sporną 
sprawę wymienionym władzom dyscyplinarnym.

>- Na sesji w Barcelonie w dniu 22 maja 1992 r. Konferencja Wielkich Izb Ad
wokackich Europy przekształciła się w Federację Izb Adwokackich Europy 
(Fédértion des Barreaux d’Europe) z siedzibą w Strasburgu.
W związku z wyjazdem do Anglii kilkuosobowej grupy młodych adwokatów 
i aplikantów adwokackich na staż zawodowy, w siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokackiej w Warszawie odbył się coctail z udziałem Ekselencji Ambasa
dora Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej M. Lle- 
wellyn-Smith, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. A. Strzembosza, 
Prorektora UW prof. J. Okólskiego oraz Prezesa NRA adw. M. Bednarkiewi- 
cza. Pan Ambasador i Prezes NRA wygłosili okolicznościowe toasty podkre
ślając doskonałą współpracę środowisk prawniczych Wielkiej Brytanii i Pol
ski.
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>- Na staż do Francji wyjechały 4 osoby, a do USA kilka osób.
W czerwcu br. na zaproszenie Prezydium NRA gościła liczna grupa adwoka
tów amerykańskich polskiego pochodzenia ze stanu Illinois i Chicago z ad
wokatem Boguszem na czele. Koledzy ze Stanów Zjednoczonych w towarzy
stwie przedstawicieli Prezydium NRA złożyli wizyty Premierowi J. Olsze
wskiemu, Ministrowi Sprawiedliwości Z. Dyce, Prymasowi Polski kardyna
łowi J. Glempowi. Uczestniczyli w posiedzeniu NRA. Podpisane zostało po
rozumienie o współpracy. W wyniku tego porozumienia młodzi adwokaci 
i aplikanci adwokaccy z Polski będą mogli odbywać staże zawodowe 
w USA.

>- W dniach od 19 do 21 marca 1992 r. niemiecka Bundesrechtsanwaltskammer 
zorganizowała w Bonn sympozjum na temat „Zadania i sytuacja adwokatury 
w państwie demokratycznym”.
Sympozjum adresowane było do przedstawicieli adwokatur krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej.
Znakomici fachowcy-profesorowie uniwersyteccy oraz praktycy przedstawili 
w swych referatach cztery główne zagadnienia: ochronę praw obywatelskich 
w niemieckiej konstytucji, obronę w procedurze karnej praworządnego pań
stwa, prawne problemy integracji gospodarki b. NRD z gospodarką ogólno- 
niemiecką oraz organizację samorządu adwokackiego w Niemczech.
Znamienne jest, że prawo o adwokaturze stanowi przedmiot odrębnej dyscy
pliny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Essen.
Przedmiot ten wykłada prof. G. Hartstang, który był też referentem jednego 
z tematów na sympozjum.
W żywej dyskusji goście z dziewięwciu krajów przedstawili przy tej sposob
ności także aktualne problemy adwokatur w swoich krajach.
W sympozjum wzięła udział delegacja krakowskich adwokatów w składzie: 
Dziekan ORA adw. M. Anczyk, Wicedziekan adw. A. Łukawski i adw. dr 
A. Kubas.
Ze strony niemieckiej uczestniczyli: Minister Sprawiedliwości dr K. Kinkel, 
wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, MSZ, a także nadburmistrz 
miasta Bonn Pani R. Schmidt-Niemack.
Polską Ambasadę w Kolonii reprezentował Radca dr J. Kranz.
Goście zwiedzili miasto Bonn, jego zabytki m.in. Dom Beethovena, wzięli 
udział w koncercie z programem beethovenowskim oraz zostali podjęci 
w miejscowym Ratuszu przez władze miasta.
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