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Posiedzenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej

► W dniu 4 lutego 1995 r. odbyło się w siedzibie ORA w Warszawie 
kolejne 11 w obecnej kadencji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady 
Adwokackiej.

W posiedzeniu uczestniczył członek Komisji Legislacyjnej NRA 
adwokat Andrzej Marcinkowski, a w części obrad wzięli udział 
zaproszeni adwokaci -  posłowie na Sejm Jacek Taylor i Janusz 
Niemcewicz.

Po informacji Prezesa NRA o bieżących pracach Prezydium ożywio
na dyskusja dotyczyła w pierwszym rzędzie spraw związanych z legis
lacją i przygotowaniem do przekazania stanowiska NRA na Podkomisji 
Sejmowej oraz treści uzgodnień z KRRP.

W podjętej Uchwale NRA uznała za nadal obowiązujący zapis art. 
4 ustawy o radcach prawnych z projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych i innych ustaw (druk 
Sejmowy Nr 289).

Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia I Prezesa Sądu Najwyż
szego do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji art. 163 k.p.k. 
-  Naczelna Rada Adwokacka podjęła następującą uchwałę:

Po zapoznaniu się z treścią wystąpienia z 23 stycznia 1995 r. 
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego skierowanego do Marszałka 
Sejmu RP Naczelna Rada Adwokacka zebrana na posiedzeniu 
plenarnym oświadcza, iż podtrzymuje swoje dotychczasowe stano
wisko w sprawie konieczności zachowania adwokackiej tajemnicy 
zawodowej.

Skoro zdaniem Sądu Najwyższego w obecnym stanie prawnym  
nie ma możliwości utrzymania tego rodzaju tajemnicy -  to w takiej 
sytuacji Naczelna Rada Adwokacka wnioskuje przeprowadzenie 
nowelizacji k.p.k. zmierzającej do tego, aby adwokacka tajemnica 
zawodowa została utrzymana i w pełni prawnie zabezpieczona.

W dalszej części obrad zebrani przyjęli do wiadomości wystąpienie 
Prezydium do Ministra Sprawiedliwości o podwyższenie wynagrodzeń 
zasądzanych przez sądy za sprawy z urzędu.
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Podjęte kolejne uchwały dotyczyły zwołania Krajowego Zjazdu 
Adwokatury w listopadzie 1995 r. w Poznaniu, oraz ustalenia parytetu 
wyborczego -  1 delegat na 25 członków Izby wpisanych na listę 
adwokatów.
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■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

SKILEX XXII

► W znanej z organizowanych corocznie zawodów o Alpejski Puchar
Świata Kranjskiej Górze na Słowenii odbył się w dniach 5-12 lutego 
kolejny Międzynarodowy Kongres Prawniczy SKILEX.

W części naukowej zostały wygłoszone interesujące referaty uwzglę
dniające bieżące problemy prawne związane z rozwojem sposobów 
korzystania ze stoków narciarskich (trzy referaty na temat snowbordów 
i odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez snowbordzistów), 
a także dotyczące policji narciarskiej i służb kontrolnych w Austrii, 
ustalania faktów i dowodów przy wypadkach narciarskich (dwa refera
ty), problemów ubezpieczeniowych związanych z uprawianiem nar
ciarstwa, prawnoprywatnych aspektów odpowiedzialności za wypadki 
narciarskie oraz organizacji sportów zimowych. Wszystkie referaty 
stały się inspiracją do ciekawych uwag zgłaszanych przez uczestników 
Kongresu licznie biorących udział w seminariach, ale szczególnie 
ożywioną dyskusję wywołał ostatni temat, w którym zostały omówione 
m.in. warunki organizacji zawodów opracowane przez FIS, a roz
kładające ciężar odpowiedzialności za wypadki na organizatorów 
i zawodników.

Uzupełnieniem części naukowej były tzw. śniadania prawnicze 
poświęcone zagadnieniom prawa sportowego, jak  np. organizacji 
i funkcjonowaniu sądu arbitrażowego do spraw sportu z siedzibą 
w Lozannie.

Część sportowa składała się tradycyjnie z zawodów w narciarstwie 
alpejskim (slalom gigant i slalom równoległy rozegrane na stoku góry 
Podkoren -  tym samym, na którym ustawiany jest slalom gigant 
Pucharu Świata) i biegowy (biegi indywidualne i sztafety narodowe na 
ładnej trasie w pobliżu słynnej skoczni Planica). Wyniki uzyskane
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