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KRONIKA ADWOKATURY

Działalność publiczna adwokatów

Szefem nowoutworzonego Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Kancelarii Prezydenta RP został adw. Eligiusz Włodarczak z Izby gdań
skiej, do tej pory podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

E.M.

Posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej

>  W dniach 4 i 5 kwietnia 1992 r. w DPTA w Grzegorzewicach odbyło się po
siedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, w którym uczestniczył Minister 
Sprawiedliwości Zbigniew Dyka oraz Wiceminister Sprawiedliwości Andrzej 
Marcinkowski.
Plenum NRA zatwierdziło sprawozdanie z wykonania budżetu NRA, w tym 
OBA i „Palestry”, funduszu inwestycyjno-remontowego, zamknięć rachun
kowych oraz udzieliło Prezydium NRA absolutorium za rok 1991. Naczelna 
Rada Adwokacka zatwierdziła preliminarz budżetowy zarok 1992 z ustale
niem składki w wysokości 33.000 zł miesięcznie od każdego adwokata wyko
nującego zawód. Na zasadzie art. 54 ust. 1 p.o.a. Naczelna Rada Adwokacka 
ustaliła parytet osobowy delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury mający się 
odbyć w dniach 21 i 22 listopada 1992 r. w wysokości 1 delegat na 25 adwo
katów, członków izby wpisanych na listę adwokatów. Zjazd odbędzie się 
w Krakowie.

Uchwały nr 4 i nr 5 przytaczamy iii extenso

UCHWAŁA Nr 4/XII/92 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 4 kwietnia 1992 r.

>- Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do przeprowadzenia 
rozmowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych, poinformowania Ministra o tre
ści proponowanej przez ORA w Warszawie uchwały, uzyskania informacji 
o stanie prac legislacyjnych w sprawie ochrony tajemnicy państwowej i ew. 
włączenia się adwokatury do tych prac legislacyjnych.

UCHWAŁA Nr 5/XII/92 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 4 kwietnia 1992 r.

>- Naczelna Rada Adwokacka postanawia zwrócić się do Ministra Przekształceń 
Własnościowych z wnioskiem o wezwanie wszystkich zagranicznych firm 
prawniczych prowadzących działalność w Polsce na podstawie przepisów
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ustawy z 23 grudnia 1988 r. oraz przepisów o przedstawicielstwie do dosto
sowania w terminie do dnia 30 czerwca 1992 r. swojej działalności do przepi
sów ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 
oraz ustaleń wynikających z pisma Ministerstwa z 23 grudnia 1991 r. 
Nr DP/L/288-3585/91/DI w sprawie zakresu i warunków udzielania zezwo
leń spółkom z udziałem zagranicznym na podjęcie działalności w zakresie 
udzielania pomocy prawnej.

>► W dniach 6 i 7 czerwca 1992 r. w DPTA w Grzegorzewicach odbyło się ko
lejne, trzynaste w tej kadencji, plenarne posiedzenie Naczelnej Rady Adwo
kackiej. Pod koniec pierwszego dnia w posiedzeniu wziął udział Minister 
Sprawiedliwości Zbigniew Dyka.

Dwie uchwały nr 1 i nr 4 przytaczamy w pełnym brzmieniu.

UCHWAŁA Nrl/XIII/92 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 6.VI.1992 r.

1. Naczelna Rada Adwokacka akceptuje Uchwałę Prezydium NRAz 20 maja 
1992 roku, w sprawie tajnych współpracowników MSW.

*

2. Naczelna Rada Adwokacka, wobec treści Uchwały Sejmu z dnia 28 maja 
1992 r., w sprawie ujawnienia tajnych współpracowników MSW, wzywa ad
wokatów i aplikantów adwokackich objętych w/w Uchwałą Sejmu do nie
zwłocznego wystąpienia z szeregów adwokatury.

*
3. Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium NRA, aby po upływie 
terminu określonego w Uchwale Sejmu RP z dnia 28 maja 1992 roku, wystą
piło do Prezydium Sejmu celem ujednolicenia trybu i zasad ujawnienia da
nych przekazanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych, gwarantującego 
udział organów adwokatury w badaniu tych dokumentów.

UCHWAŁA Nr 4/XII/92 
Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 7 czerwca 1992 r.

Naczelna Rada Adwokacka dokonując wykładni §22 Zbioru zasad etyki ad
wokackiej i godności zawodu, zakazującego korzystanie przez adwokatów 
z reklamy w jakiejkolwiek postaci oraz zakazującego zdobywania sobie 
klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, wyjaśnia, że:

A - niedopuszczalne jest:
a) korzystanie z usług pośredników;
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Z prac Prezydium NRA

b) narzucanie komukolwiek swej pomocy prawnej;
c) pozyskiwanie klienteli w sposób niezgodny z zasadami lojalności wzglę
dem kolegów;
d) umieszczenie reklam w prasie lub w innych środkach masowego przekazu;
e) redagowanie sprawozdania prasowego ze sprawy, w której adwokat wystę
pował;
f) organizowanie w środkach masowego przekazu spotkań, w których adwo
kat omawia prowadzoną przez siebie sprawę;
g) umieszczanie przed bramą szyldu rażącego swoją formą i wielkością 
(wielkość szyldu ustalają właściwe rady);
h) umieszczanie na szyldzie danych dotyczących specjalizacji adwokatów;
i>) reklamowanie swej osoby w czasie występowania w środkach masowego 
przekazu;
j) wchodzenie w porozumienie z osobą nie należącą do adwokatury lub do 
radców prawnych w celu wspólnego prowadzenia kancelarii;
B - prawidłowa interpretacja tego przepisu zezwala jedynie okręgowym ra
dom adwokackim lub Naczelnej Radzie Adwokackiej na informowanie 
w prasie, w ogłoszeniach, w środkach masowego przekazu lub w innej for
mie, o działalności zawodowej adwokatury oraz o adresach adwokatów, ze
społów adwokackich czy spółek adwokackich;
C - nie stanowi reklamy posługiwanie się przez adwokata tytułem naukowym 
uzyskanym w przewidziany przez prawo sposób.
Ponadto Naczelna Rada Adwokacka upoważniła Prezydium NRA do dokona
nia tymczasowych zmian w regulaminie rachunkowości zespołów adwokac
kich, dostosowując jego przepisy do treści nowego rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu 
przed organami wymiaru sprawiedliwości, oraz Ośrodkowi Badawczemu Ad
wokatury nadała nazwę: „Ośrodek Badawczy Adwokatury imienia adwokata 
Witolda Bayera”.

Z prac Prezydium NRA

»- Prezydium NRA zorganizowało spotkanie skarbników, księgowych i prze
wodniczących Komisji Rewizyjnych ORA z przedstawicielem Ministra Fi
nansów poświęcone nowym przepisom podatkowym.

>- Na posiedzeniu w dniu 29.IV. 1992 r. Prezydium NRA zaakceptowało tekst 
projektu zmian ustaw prawa o adwokaturze i radcach prawnych.

>- W dniu 14 maja 1992 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium NRA 
z Ministrem Sprawiedliwości poświęcone omówieniu projektu zmian ustaw 
o adwokaturze i o radcach prawnych.
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