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■ P osied zen ie  
N aczelnej R ady A dwokackiej

► W dniach 16 i 17 kwietnia 1994 r. w DPTA w Grzegorzewicach 
odbyło się posiedzenie plenarne NRA. W posiedzeniu uczestniczył dr 
Bohdan Zdziennicki, nowy Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości wraz z Naczelnikiem Wydziału ds. Adwokatury 
i Radców Prawnych, sędzią Stanisławem Łasochą.

W pierwszej części obrad omówiono stan prac legislacyjnych nad 
poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze 
i o radcach prawnych oraz innych ustaw.

Projekt ten, w wersji uzgodnionej między samorządami adwokac
kimi i samorządami radców prawnych, został zgłoszony do laski 
marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej.

Wiceminister Bohdan Zdziennicki poinformował, że projekt ten 
będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych w celu wypraco
wania stanowiska rządu. W toku tegoż postępowania NRA będzie 
dążyła do zachowania prawa zgłoszenia swoich uwag i zastrzeżeń.

Następnie w obecności przedstawicieli resortu sprawiedliwości 
zostały omówione istotne, aktualne problemy związane z wykonywa
niem obsługi prawnej. W dalszej części obrad przewodniczący 
Komisji ds. Ubezpieczenia Majątkowego Adwokatów -  adwokat 
Wiesław Szczepiński, przedstawił warunki poszczególnych towa
rzystw ubezpieczeniowych. Postanowiono rozesłać odpowiednią 
ankietę do rad adwokackich. Natomiast do przedstawionego projek
tu nowego regulaminu dotyczącego aplikacji adwokackiej i egzaminu 
adwokackiego zgłoszono uwagi.

W toku dyskusji z udziałem przewodniczącego Komisji Szkolenia 
Aplikantów adwokata Wiesława Szczepińskiego, przesądzono naj
ważniejsze sformułowania regulaminu i zadecydowano, że po otrzy
maniu dalszych uwag ze strony rad adwokackich -  nowy projekt 
zostanie przedstawiony na czerwcowym posiedzeniu Plenarnym 
NRA.

W sprawach finansowych NRA, po wysłuchaniu wniosku WKR, 
zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu NRA w tym OBA 
i „Palestry” za rok 1993 i udzieliła absolutorium Prezydium NRA.
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Ponadto NRA zatwierdziła projekt preliminarza NRA, OBA i „Pale- 
stry” oraz funduszu inwestycyjno-remontowego na rok 1994 oraz 
ustaliła składki na rok 1994 -  na fundusz administracyjny NRA po 
80000 zł od adwokatów wykonujących zawód oraz po 15000 zł 
miesięcznie od adwokatów nie wykonujących zawodu, a na fundusz 
inwestycyjno-remontowy po 30 000 zł miesięcznie. NRA przyjęła do 
akceptującej wiadomości uchwałę Prezydium dot. stosowania przepi
sów o VAT.

W toku dalszych obrad -  przyjęto sprawozdanie CZW z 1993 roku 
oraz założenia planu rozmieszczenia.

NRA pozytywnie oceniła działalność i poziom miesięcznika „Pale
stra” .

Ożywioną dyskusję wzbudził punkt dotyczący bezwzględnego 
charakteru tajemnicy zawodowej adwokata.

Postanowiono, że Prezydium NRA zgłosi swój udział w po
stępowaniu przed Sądem Najwyższym toczącym się w związku 
z wnioskiem M inistra Sprawiedliwości o wykładnię prawa w tym 
zakresie i będzie popierało stanowisko NRA, że tajemnica adwokac
ka -  zgodnie z Uchwałą N RA  z 12 grudnia 1993 r. jest tajemnicą 
bezwzględnie obowiązującą z mocy art. 6 Prawa o adwokaturze, 
a przepis ten stanowi lex specialis zarówno w odniesieniu do 
przepisów k.p.k. jak i k.p.c.

NRA zobowiązała Prezydium NRA do przedstawienia na następ
nym posiedzeniu plenarnym NRA informacji dotyczących spraw 
dyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rekla
my.

Nadto NRA podjęła dwie uchwały dotyczące decyzji M inistra 
Sprawiedliwości z dnia 23 marca 1994 r., uchylającej uprzednio 
zgłoszony sprzeciw wobec wpisania jednego z kandydatów na listę 
adwokatów, zobowiązując Prezydium NRA do wniesienia stosow
nego odwołania.

■ Z prac P rezyd iu m  
N aczelnej R ady Adwokackiej

► W dniu 13 kwietnia 1994 r. Prezydium NRA przyjęło rezygnację 
adwokata dr. hab. Leszka Sługockiego z udziału w Kolegium 
„Palestry” . Panu Mecenasowi Leszkowi Sługockiemu zostały prze
kazane podziękowania za współpracę
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