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piński. Adw. P. Sendecki Skarbnik NRA poinformował, że ubezpieczycielem adwo-
katów od odpowiedzialności cywilnej zostanie T.U. Nordea Polska, z uwagi na naj-
korzystniejsze oferowane warunki. Podjęto w tym przedmiocie akceptującą
uchwałę.

W sprawie Grzegorzewic zwyciężyło stanowisko podtrzymujące utrzymanie
jeszcze na pewien czas Grzegorzewic jako ośrodka dla pracy adwokatury (posie-
dzenia plenarne NRA, sympozja naukowe, szkolenia). Na ten temat adw. W. Szcze-
piński przygotuje raport na najbliższe plenarne posiedzenie. W sprawie Grzegorze-
wic zabierali głos adw. adw. B. Szlanta, S. Ciemny Przewodniczący WKR, R. Żuk.
Stanowiska były rozbieżne. Temat budzi kontrowersje. Koszty utrzymania Grzego-
rzewic z uwagi na popadające w stan zniszczenia budynki, stale rosną.

Sekretarz NRA A. Siemiński przedstawił stan legislacji na odcinku penalizacyj-
nym, ustawę o SN, zmiany w p. o a., opłaty za czynności adwokackie. Prezes St.
Rymar poinformował o pracach związanych z obchodami jubileuszu adwokatury.
Dziekan L. Ławrowski zreferował sprawę powołania przez pana Michała K. stowa-
rzyszenia, którego zadaniem jest m.in. uczestniczenie przedstawiciela stowarzysze-
nia w konkursach na aplikację adwokacką.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Posiedzenie Prezydium NRA z dnia 22 października 2002 r. rozpoczęło się od
rozpoznania spraw osobowych.

Następnie Wiceprezes NRA adw. dr A. Kubas poinformował o przygotowywanej
opinii w przedmiocie zmian w kodeksie spółek handlowych. Opinię opracowuje
zespół w składzie: adw. dr A. Kubas, adw. A. Michałowski i dr M. Cejner.

W obszernym wystąpieniu adw. A. Kubas przedstawił propozycje szkoleń adwo-
kackich w trzech grupach tematycznych dotyczących:

a) kodyfikacji penalistycznych;
b) prawa gospodarczego upadłościowego, kodeksu spółek handlowych;
c) nabierającej szczególnej aktualności w związku z przygotowywaną reformą,

postępowania administracyjnego (dwuinstancyjność), które niewątpliwie poszerzy
sferę działalności adwokatury.

Szkolenia powinny być odpłatne, jednakże z możliwością pomocy finansowej
dla niektórych uczestników ze strony okręgowych rad adwokackich. Podczas dys-
kusji, która wywiązała się po relacji adw. A. Kubasa, zabrał głos Prezes St. Rymar.
Podniósł, że dzięki obowiązkowym szkoleniom adwokackim w krajach Unii Euro-
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pejskiej, Anglii i USA odnotowują rosnący poziom wiedzy członków tamtejszych
adwokatur. Trzeba opracować stosowny model pobierania składek na ten cel. Adw.
W. Abert widzi rozwiązanie tego problemu w odpowiednich uchwałach zgroma-
dzeń Izb Adwokackich, a adw. A. Siemiński uważa, że problem funduszu na ten cel
winien być rozwiązany w ramach kosztów uzyskania przychodu. Prezydium podję-
ło uchwałę, by tym ważkim problemem zajęła się Naczelna Rada Adwokacka na
najbliższym plenarnym posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2002 r., po uprzednim uzy-
skaniu propozycji wszystkich ORA.

W dalszym ciągu posiedzenia Prezydium omówiło protokoły z posiedzeń ORA,
jak również protokoły przebiegu Zgromadzeń Izb w Gdańsku, Olsztynie, Rzeszo-
wie, Białymstoku, Zielonej Górze i Koszalinie.

Prezes St. Rymar zreferował przebieg uroczystości w dniu 17 października 2002 r.
na Zamku Królewskim z okazji piątej rocznicy uchwalenia Konstytucji RP pod prze-
wodnictwem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Nad różnymi aspektami
Konstytucji odbyła się na Zamku interesująca dyskusja, w której udział wzięli adwo-
kaci: Walerian Piotrowski, Krzysztof Kamiński i Piotr Andrzejewski.

Prezes NRA przedstawił ponadto działania podjęte w związku z projektem usta-
wy o sprawowaniu przez samorządy zawodowe pieczy nad należytym wykonywa-
niem zawodów zaufania publicznego. Chodzi tu w szczególności o wystosowany
list do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego SLD prof. Jerzego Jaskierni ze sta-
nowiskiem NRA. Omówił nadto rozmowę, jaką odbył z prof. Mirosławem Wyrzy-
kowskim i prof. Piotrem Winczorkiem, podczas których zostało przedstawione sta-
nowisko środowiska adwokackiego.

W Brukseli na posiedzeniu plenarnym CCBE adw. Wojciech Hermeliński i radca
prawny Maria Ślązak przedstawili krytyczne uwagi wobec projektowanego aktu
prawnego o samorządach naruszającego ewidentnie wolność samorządów zaufa-
nia publicznego i uzyskali zapewnienie pomocy tej organizacji w stosownym cza-
sie, gdy samorząd adwokacki i radcowski tego zażąda. Sprawa powyższa jest w cią-
głym zainteresowaniu władz adwokatury. Jeśli zajdzie potrzeba, zostaną podjęte
kroki celem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu Adwokatury.

Adw. J. Naumann złożył również sprawozdanie z kilku konferencji, w których
uczestniczył z ramienia Prezydium NRA, a w szczególności w seminarium zorgani-
zowanym przez ELSA na Uniwersytecie Warszawskim, konferencji nt. przyszłości
wymiaru sprawiedliwości w Instytucie Spraw Publicznych, gdzie zaprotestował
przeciwko zarzutom prof. Adama Zielińskiego, który stwierdził, że kancelarie ad-
wokackie przy pobłażaniu organów samorządowych uprawiają reklamiarstwo w
prasie. Uczestniczył nadto w bardzo dobrze zorganizowanej przez ORA w Warsza-
wie konferencji nt. zasad wykonywania zawodu adwokackiego. W konferencji
uczestniczyli przedstawiciele czterech adwokatur: ukraińskiej, białoruskiej, litew-
skiej i polskiej z udziałem przedstawiciela CCBE.

Po ustaleniu delegatów Prezydium na szereg dalszych koferencji w kraju i za gra-
nicą, posiedzenie zakończono.
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✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 5 listopada 2002 r. Wiceprezes adw. dr
hab. A. Kubas obszernie zreferował problematykę zmian w kodeksie postępowania
administracyjnego. Środowisko adwokackie zgłosiło opinię do projektu zmian au-
torstwa adw. Wiesława Szczepińskiego. Następnie Wiceprezes adw. A. Kubas
przedstawił swoją rozmowę z Ministrem Pracy Jerzym Hausnerem nt. ustawy o sa-
morządach. Minister dostrzega różnicę między zawodami zaufania publicznego i
pozostałymi. Sprawa nowej ustawy o samorządach, według ministra Hausnera, nie
nosi charakteru „pilnej”. W dyskusji, która nastąpiła po przedstawieniu powyższej
problematyki poruszono kilka kwestii związanych z ewentualnym kształtem projek-
towanej ustawy.

W dalszym punkcie posiedzenia Prezydium przeprowadziło analizę protokołów
posiedzeń ORA, a nadto uczestnictwo członków Prezydium w konferencjach kra-
jowych i zagranicznych.

Redaktor Naczelny „Palestry” adw. St. Mikke zreferował przebieg Zjazdu Adwo-
katury Czeskiej w Pradze, a adw. Piotr Sendecki z konferencji International Bar As-
sociation w Durbanie.

Redaktor „Palestry” adw. St. Mikke poinformował o zmianach na stronie interne-
towej adwokatury. Wprowadzone zostały trzy dodatkowe działy tematyczne: spra-
wy krajowe, zagraniczne oraz przedstawicielstwo NRA w Brukseli. Strony interne-
towe cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Codziennie są odwiedzane przez ok.
100 osób.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 19 listopada 2002 r. rozpoczęło się od zała-
twienia wielu spraw osobowych. Następnie opiekunowie poszczególnych Izb z ra-
mienia Prezydium złożyli sprawozdania z protokołów posiedzeń Rad Adwokackich
nadesłanych w ostatnim czasie.

Prezes NRA adw. St. Rymar złożył podziękowanie Dziekanowi ORA w Warsza-
wie adw. Jackowi Treli za wzorowe przeprowadzenie konferencji adwokatur, o
czym informowaliśmy wyżej. Szczególnie ciekawe są nadesłane materiały dotyczą-
ce funkcjonowania adwokatur ukraińskiej, białoruskiej i litewskiej. Wiceprezes
NRA adw. W. Hermeliński oraz Sekretarz adw. A. Siemiński złożyli łączne sprawoz-
danie ze spotkania z Szefem Komisji Praw Człowieka Rady Europy Alvaro Gil-Ro-
blesem, które odbyło się 18 listopada 2002 r. w siedzibie NRA – z udziałem kilku
osobistości zagranicznych i reprezentantów polskiego MSZ. Omówiono szereg
kwestii związanych z funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości, tj.:
obronami z urzędu w procesach karnych oraz dostępności adwokatów dla oskarżo-
nych. Poruszono kwestię znacznej ilości skarg, jakie wpływają z Polski do Trybunału
Praw Człowieka w Strasburgu, co świadczyłoby o zwiększaniu się świadomości
prawnej społeczeństwa polskiego.
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Sygnalizujemy te problemy w Kronice Adwokatury w celu zorientowania środowi-
ska adwokackiego w zakresie prac członków adwokackich władz samorządowych.

Wszystkie istotne sprawy w obrocie międzynarodowym dotyczące tematyki za-
wodu adwokackiego są pilnie monitorowane na szczeblu NRA i nie pozostają bez
stosownej reakcji.

Prezes NRA poinformował o piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych dot. progra-
mu „Bezpieczna Polska” oraz strategii antykorupcyjnej. Materiały dotyczące tej
problematyki są dostępne w siedzibie NRA, a nadto na stronach internetowych
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji www.mswia.gov.pl.

W dalszym ciągu posiedzenia Prezydium odniesiono się do kwestii kontaktów z
prasą, szkoleń adwokackich, zakończenia remontu części lokalu NRA i zaprojekto-
wania sali konferencyjnej i Muzeum Adwokatury.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 3 grudnia 2002 r. rozpoczęło się od zała-
twienia piętnastu spraw osobowych, które referowali opiekunowie izb. Postano-
wiono projekty Regulaminów: aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego
oraz wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub w spółkach –
przedstawić do dyskusji i akceptacji plenarnego posiedzenia NRA w dniu 7 grudnia
2002 r. Przyjęto szereg protokołów z posiedzeń ORA oraz przedyskutowano pięć
zgromadzeń Izb (w Olsztynie, Poznaniu, Siedlcach, Koszalinie i Gdańsku).

Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński złożył obszerne sprawozdanie z konfe-
rencji „Conference de stage” w Paryżu w dniach 22–23 listopada 2002 r., w której
uczestniczył z Prezesem St. Rymarem. Nadto w Paryżu odbywało się w tym samym
czasie posiedzenie Stearing Committee, w którym przedstawiciel NRA stale uczest-
niczy zajmując się utworzeniem korpusu adwokackiego przy Międzynarodowym
Trybunale Karnym w Hadze. Konferencja była poświęcona zagadnieniom obron
przed Trybunałem.

Z ważniejszych wydarzeń, konferencji, spotkań, należy odnotować sprawozda-
nie złożone przez członka Prezydium adw. A. Sandomierskiego ze spotkania z Mi-
nistrem Pracy Jerzym Hausnerem w dniu 21 listopada 2002 r., w którym wzięła
udział szeroka reprezentacja członków Prezydium z Prezesem NRA adw. St. Ryma-
rem. Po dyskusji w Ministerstwie przedstawiciele Prezydium NRA sformułowali pod
adresem projektowanej ustawy o samorządach adwokackich uwagi krytyczne po-
wołując się na opinie środowiska adwokackiego, która traktuje ten projekt jako
ograniczający samorządność adwokatury. Minister Pracy wyraził pogląd, iż jego
zdaniem adwokatura jako zawód zaufania publicznego nie powinna być poddana
nadzorowi Ministra Spraw Wewnetrznych.

Adw. W. Szczepiński, Przewodniczący Komisji ds. wykonywania zawodu adwo-
kackiego złożył informację o projekcie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym.
Skarbnik NRA adw. P. Sendecki i adw. W. Szczepiński zreferowali analizę ofert To-
warzystw Ubezpieczeniowych w sprawie ubezpieczenia adwokatów od odpowie-
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dzialności cywilnej. Najkorzystniejsza okazała się oferta Nordei Polska T.U. S.A.
Posiedzenie Prezydium obfitowało w rozważania wielu zagadnień. Obszerny pro-
tokół z tego posiedzenia jest do wglądu w siedzibach Okręgowych Rad Adwokac-
kich.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 17 grudnia 2002 r. uczestnicy zapoznali
się ze wspólnym stanowiskiem Prezesów Samorządów Zawodowych w sprawie
prac legislacyjnych dotyczących nowej ustawy o samorządach.

Załatwiono przeszło 20 spraw osobowych oraz przyjęto do wiadomości treść
protokołów posiedzeń Okręgowych Rad Adwokackich w Warszawie, Opolu, Płoc-
ku, Białymstoku, nadto omówiono Zgromadzenia Izb Adwokackich w Siedlcach i
Rzeszowie. Opiekunowie Izb zreferowali przebieg egzaminów adwokackich w
Warszawie i Łodzi.

Adw. W. Hermeliński i Redaktor Naczelny „Palestry” złożyli sprawozdanie ze
Zjazdu Adwokatury Słowackiej w Bratysławie, w którym brali udział jako zaprosze-
ni goście.

Prezes St. Rymar poinformował o uroczystości inauguracji nowego, o charakte-
rze międzynarodowym, czasopisma prawniczego „Forum Juridicum” w dniu 11
grudnia 2002 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w której
uczestniczyli: prymas Polski kardynał Józef Glemp, Nuncjusz Papieski arcybiskup
Józef Kowalczyk oraz najwybitniejsi przedstawiciele środowisk prawniczych tak ko-
ścielnych, jak i świeckich, z Prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. dr. hab.
Markiem Safjanem, Prezesem SN dr. Lechem K. Paprzyckim, prof. dr. hab. Tade-
uszem Erecińskim i prof. dr. hab. Walerianem Sanetrą, Prezesem NSA prof. dr. hab.
Romanem Hauserem. Pismo poświęcone jest zarówno prawu kanonicznemu, jak i
świeckiemu, co ma służyć zbliżeniu dwu środowisk prawniczych: kościelnego i
świeckiego. Jednym z czterech członków Redakcji nowego pisma jest Redaktor Na-
czelny „Palestry” adw. Stanisław Mikke.

Skarbnik NRA adw. P. Sendecki złożył obszerne sprawozdanie z konferencji z 5
grudnia 2002 r. zorganizowanej w Strasburgu przez Biuro Informacji Rady Europy
nt. praktyki ochrony praw człowieka oraz implementacji orzecznictwa Europejskie-
go Trybunału Praw Człowieka do prawa wewnętrznego.

Sekretarz NRA adw. A. Siemiński poinformował, że finalizują się rozmowy z To-
warzystem Ubezpieczeniowym Nordea Polska w sprawie ubezpieczenia od odpo-
wiedzialności cywilnej członków adwokatury oraz że firma brokerska GRAS SAVOY
Polska będzie administrowała bezpłatnie programem ubezpieczeń adwokackich.

Andrzej Bąkowski

✶


