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KRONIKA ADWOKATURY

Działalność publiczna adwokatów

Adw. Jan Olszewski z Warszawy został powołany na członka Komitetu 
Doradczego Prezydenta RP. Godzi się przypomnieć, że adw. Jan Olsze
wski jest jednocześnie członkiem Rady Politycznej Porozumienia Cen
trum oraz wszedł przy ostatniej reorganizacji do prezydium Komitetu 
Obywatelskiego.

Szefem Prokuratury Wojewódzkiej w Sieradzu został adw. Włodzimierz 
Szymczak z Pabianic. Natomiast w Elblągu szefem Prokuratury Woje
wódzkiej został adw. Jerzy Lewandowski z Braniewa.

^  Adw. Andrzej Marcinkowski, wieloletni członek Naczelnej Rady Adwo
kackiej został mianowany na stanowisko podsekretarza stanu w Mini
sterstwie Sprawiedliwości.

E.M.

Z prac Prezydium NRA

Na posiedzeniach 30 listopada 1990 r., 19 grudnia 1990 r., 9 stycznia 
1991 r., 23 stycznia 1991 r., 1 lutego 1991 r., 20 lutego 1991 r., 13 marca 
1991 r. Prezydium oprócz załatwiania licznych spraw bieżących oma
wiało i analizowało wszystkie zjawiska związane z procesem ustawo
dawczym dotyczącym zagadnień ustrojowych adwokatury.

Wyrażono pogląd o konieczności podjęcia pilnych działań zmierzają
cych do zaprezentowania stanowiska adwokatury wobec „projektu uni
fikacyjnego” najwyższym władzom państwowym, Prezydentowi RP, 
Prezesowi Rady Ministrów RP, Marszałkom Sejmu i Senatu, właściwym 
ministrom.

Postanowiono zapoznać międzynarodowe organizacje adwokackie 
oraz zagraniczne pisma prawnicze z proponowanymi zmianami ustawo
wymi oraz zabiegać o uzyskanie poparcia stanowiska NRA co do proje
ktu połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego.
Niesłychanie istotną sprawą stało się doprowadzenie do podwyższenia 
opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymia
ru sprawiedliwości.
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Z prac Prezydium NRA

Przedstawiony przez Prezydium NRA projekt zmian nie uzyskał 
pełnej akceptacji ze strony ministra sprawiedliwości. W związku z tym 
Prezydium NRA 9 stycznia 1991 r. wystosowało do Pana Aleksandra 
Bentkowskiego Ministra Sprawiedliwości pismo następującej treści:

„W odpowiedzi na pismo z 31 XII 1990 r. L.dz. P.II. 464/64/90 dot. 
projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za 
czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru spra
wiedliwości, pozwalam sobie przedstawić poniżej stanowisko Prezy
dium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale z dnia 9 stycznia 
1991 r. wyraziło pogląd, że projekt w.w. rozporządzenia znacznie odbie
ga od propozycji przedstawionych Ministerstwu Sprawiedliwości przez 
NRA.

Propozycje te w ramach projektowanych stawek przewidywały mo
żliwość ustalania konkretnych wynagrodzeń w oparciu o dyrektywę z §1 
ust. 4 projektu.

Z informacji jakie otrzymaliśmy, a dotyczących projektu opracowa
nego w okresie wcześniejszym (listopad-grudzień 1990 r.) - stanowisko 
Ministerstwa było bardziej zbliżone do projektu NRA a samo rozporzą
dzenie miało być już niebawem wprowadzone w życie.

Propozycje NRA uwzględniały nadto narastającą inflację, co umożli
wiło rzadsze występowanie o podwyżki stawek.

Prezydium NRA uważa, że jeżeli projekt ten w wyniku konsultacji 
międzyresortowych nie będzie wymagał ponownego przepracowania 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości - to należy go pilnie wprowadzić 
w życie, ponieważ dotychczasowe stawki z rozporządzenia z 1989 r. nie 
przystają już do realiów ekonomicznych.

Obecne stanowisko Prezydium NRA uwarunkowane jest także tym, 
że w wyniku działalności ustawodawczej mogą zostać wprowadzone 
w życie stawki umowne.

W przypadku jednak ponownego przepracowywania projektu zwra
camy uwagę na szczególnie zaniżone stawki np.: w zakresie wynagro
dzenia za obrony w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym, sąda
mi wojewódzkimi drugiej instancji oraz sądami apelacyjnymi, a nadto 
w sprawach administracyjnych w postępowaniu upadłościowym 
i w niektórych sprawach cywilnych.

W takim to przypadku Prezydium NRA zgłosi dodatkowo szczegóło
we propozycje."
Minister Sprawiedliwości prof. Wiesław Chrzanowski 20 lutego 
1991 r. podpisał nowe rozporządzenie w sprawie opłat za czynności 
adwokackie. Aktualnie obowiązujące opłaty są przeszło 4-krotnie 
większe od poprzednio obowiązujących opłat.

Nowe rozporządzenie opublikowane zostało w Dz. U. Nr 17 
z 4 marca 1991 r. pod poz. 201.

^  W związku z nadesłanymi sygnałami, z dwóch izb adwokackich, 
w sprawie tzw. popiwku, Prezydium NRAoraz Prezes NRA przedstawili 
stanowisko adwokatury w Ministerstwie Finansów. Nastąpiła wymiana
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Z prac Prezydium NRA

korespondencji połączona z wizytami przedstawicieli Naczelnej Rady 
Adwokackiej w Ministerstwie Finansów.

Sprawa ta była również omawiana w czasie spotkania Prezydium 
NRA z ministrem sprawiedliwości prof. Wiesławem Chrzanowskim. 
Odnosimy wrażenie, że Ministerstwo Sprawiedliwości popiera pogląd 
prezentowany przez Naczelną Radę Adwokacką. ,

Zachodzi pilna potrzeba uzyskania pełnej jasności w tym zakresie. 
Mamy nadzieję, że nastąpi to w trakcie zapowiadanej od dawna wizyty 
przezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Macieja Bednarkiewicza u Wi
cepremiera Leszka Balcerowicza.
Do Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o spółkach z udziałem zagranicz
nym, opracowany przez Radę Ministrów. Projekt ten wywołał ożywioną 
dyskusję w środowiskach adwokackich i radców prawnych, wobec mo
żliwości lokowania się na polskim rynku zagranicznych firm adwokac
kich, organizowanych w formie spółek bądź przedstawicielstw. W toku 
pierwszego czytania tego projektu istotne zastrzeżenia i postulaty zgło
sili posłowie Józef Zych, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz 
Maciej Bednarkiewicz, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prezydium NRA wyraziło pogląd o konieczności koncesjonowania 
działalności zagranicznych firm adwokackich a koncesji powinien 
udzielać Minister Sprawiedliwości w porozumieniu bądź na wniosek 
NRA i KRRP. Zgłoszona została propozycja wymogu udziału polskiej 
strony w działalności adwokackich firm zagranicznych. Prezes NRA 
adw. Maciej Bednarkiewicz upoważniony został do zgłoszenia popra
wek do projektu ustawy.

^  Zastępca sekretarza NRA adw. Piotr Borowski poinformował o treści 
listu prezydenta UIA M. Cremadesa solidaryzującego się ze stanowi
skiem adwokatów polskich wobec poselskiego projektu tzw. ustawy 
unifikacyjnej.
Prezydium NRA podjęło uchwałę następującej treści:

W związku ze znacznym wzrostem kosztów związanych z przejaz
dami taksówkami i wzrostu kosztów eksploatacji samochodów pry
watnych, Prezydium NRA postanowiło zmienić uchwałę z dnia 
11.10.1989 r. przez ustalenie, że wypłata ze środków wpłacanych na 
koszty prowadzenia sprawy na pokrycie wydatków związanych 
z przejazdami taksówką lub samochodem prywatnym na podstawie 
oświadczenia adwokata nie może przekraczać kwoty 30 000 zł za 
jeden przejazd.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1.03.1991 roku.

Z ostatniej chwili

Na posiedzeniu Prezydium NRA 13 marca 1991 r. Prezes NRA 
wystąpił z propozycją zwrócenia się do Ministerstwa Sprawiedliwości 
o pilne zorganizowanie spotkania przedstawicieli Ministerstwa Spra
wiedliwości i NRA z Ministrem bądź Wiceministrem Finansów.

Prezydium NRA zaakceptowało powyższą propozycję.
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Konferencje, spotkania, wizyty

Prezydium NRA postanowiło poinformować okręgowe rady adwo
kackie, iż w związku z tym, że Ministerstwo Finansów nie ustosunko
wało się do pisma Ministerstwa Sprawiedliwości i wypowiedziało się 
negatywnie w sprawie podatku od wzrostu wynagrodzeń, Prezydium 
NRA zwróci się o dalsze wyjaśnienie do Ministerstwa Finansów po 
porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Konferencje, spotkania, wizyty

^  W dniach 13-14 kwietnia 1991 r. w Ośrodku NRA w Grzegorzewicach 
odbędzie się seminarium poświęcone praktycznym aspektom Europej
skiej Konferencji Praw Człowieka.

Organizatorami seminarium są: Rada Europy (Strasburg), Komitet 
Helsiński w Polsce i Sekcja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej.

Przewidziany jest udział wykładowców m.in. z Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka, Trybunału Europejskiego oraz Dyrektoriatu Praw 
Człowieka Rady Europy.

Mają zostać wygłoszone m. in. następujące referaty:
- „Rada Europy i Ochrona praw człowieka” - Peter Leuprecht, Dyrektor 
Dyrektoriatu Praw Człowieka w Radzie Europy;
- „Europejska Komisja Praw Człowieka” - H. C. Kruger, Sekretarz Eu
ropejskiej Komisji Praw Człowieka;
- „Europejski Trybunał Praw Człowieka” - Marc Eissen lub J. Petzold;
- „Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na ustawodawstwo 
wewnętrzne”;
- „Problemy procedury karnej w świetle Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka” - M. Eissen lub J. Petzold;
- „Polski proces kamy a europejskie standardy praw człowieka”.

W następnym numerze „Palestry” zamieścimy sprawozdanie z tego 
niezwykle ważnego seminarium.

^  Prezes NRA adw. Maciej Bednarkiewicz w dniach od 7 do 10 lutego 
1991 r. wziął udział w konferencji Dziekanów Izb Adwokackich, która 
odbyła się w Wiedniu. Między innymi przeprowadził rozmowę z Preze
sem IBA p. Biscontim, który planuje wizytę w Polsce.

Prezesowi NRA złożył wizytę adwokat amerykański Bella zatrudniony 
przez Ministra Finansów RP. Przedstawił propozycję tworzenia na tere
nie naszego kraju przedstawicielstw amerykańskich firm adwokackich.
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