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Kronika adwokatury

Z DZIAŁALNOŚCI
RZECZNIKA PRASOWEGO NRA

– W dodatku do „Rzeczpospolitej” Prawo co Dnia z 23–24 listopada 2002 r. zo-
stała zamieszczona informacja autorstwa Hanny Fedorowicz pt.: „Minister Pracy
konsultuje swój pomysł”.

Informacja ta dotyczyła spotkania przedstawicieli Naczelnej Rady Adwokackiej z
ministrem pracy, na którym adwokaci przedstawili swoje zastrzeżenia dotyczące
projektu ustawy o działalności samorządów zawodów zaufania publicznego.

Warto podkreślić, co także czyni przytoczona publikacja, że właśnie adwokaci
jako pierwsi zaprotestowali przeciwko projektowi ustawy w obecnym kształcie,
uzasadniając, że projektowana ustawa godzi w niezawisłość samorządów zawodo-
wych, bowiem zakłada dodatkowy nadzór ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji. (Do tej pory, jak wiemy, wszystkie samorządy prawnicze nadzoruje wyłącz-
nie minister sprawiedliwości).

– Adw. Włodzimierz Sarna w tygodniu „Kulisy” z grudnia 2002 r. wypowiadał się na
temat badań psychiatrycznych oraz zakresu ich dopuszczalności w procesie karnym.

– Adw. Radosław Baszuk udzielił w grudniu 2002 r. wywiadu I programowi TVP
w związku z narastającym zjawiskiem agresji ofert firm, które pozornie oferując
bezpłatne świadczenia, w rzeczywistości wyłudzają pieniądze od łatwowiernych
klientów. Program oczekuje na emisje.

– W dniu 8 grudnia 2002 rzecznik prasowy NRA wysłał do „Prawo co Dnia” list z
prośbą o zamieszczenie informacji pt. „Adwokaci w drodze do Unii Europejskiej”.
Tekst ten mówił o tym, że zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej wszyscy
polscy adwokaci oraz aplikanci adwokaccy są obowiązani wziąć udział w szkoleniu
z zakresu podstaw prawa Unii Europejskiej. Obowiązkowy kurs obejmuje kilkana-
ście godzin wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych, w części
także praktyków zajmujących się prawem europejskim. Dla celów szkolenia, nakła-
dem NRA wydano podręcznik, napisany specjalnie dla adwokatów.

– Adw. Andrzej Warfołomiejew w dniu 4 stycznia 2003 r. dyżurował od godziny
6 rano w popularnej audycji radiowej „Sygnały Dnia” odpowiadając na pytania słu-
chaczy dotyczące podatku od spadków i darowizn.
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