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Z prac Prezydium NRA

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§14. W sprawach będących w toku przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały stosuje się aż do ich zakończenia w danej instancji dotychczasowe 
przepisy.

§15. Traci moc uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 
1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym rtiż 
przed organami wymiaru sprawiedliwości (Monitor Polski Nr 16, poz. 108).

§16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

M. Bednarkiewicz

Z prac Prezydium NRA

»- W okresie lipiec-wrzesień 1992 r. Prezydium NRA odbyło 4 posiedzenia (15 
Upca, 19 sierpnia, 2 września, 15 września).

>- Prezydium rozpoznało 44 sprawy osobowe oraz podjęło stosowne decyzje.
>- Przygotowano, z udziałem powołanego biegłego-księgowego, projekt regu- 

_ laminu rachunkowości zespołów adwokackich.
>- Uzgodniono ostateczną wersję uchwały w sprawie opłat za czynności adwo

kackie w postępowaniu in:v m niż przed organami wymiaru sprawiedliwo
ści.
Podejmowano działania zmierzające do przyspieszenia realizacji ustawy Pra
wo o adwokaturze.
Wszechstronnie przedyskutowano sprawy ubezpieczeń adwokatów. Na po
siedzeniu 15 września 1992 r. Wicedziekan ORA w Warszawie adw. Wiesław 
Szczepański zreferował przebieg rozmów z amerykańską firmą ubezpiecze
niową „Amplico” na temat ubezpieczenia indywidualnej odpowiedzialności 
adwokatów. Poinformował, że istnieje możliwość zróżnicowania składki 
ubezpieczeniowej w zależności od rodzaju prowadzonych przez adwokata 
spraw z uwzględnieniem stopnia ryzyka. Do tej pory umowy ubezpieczenia 
zawarło 16 osób z terenu Izby Warszawskiej. Istnieje możliwość zbiorowego 
ubezpieczenia, którego warunki byłyby negocjowane przez NRA.
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Wcześniej (19 sierpnia) Wiceprezes NRA adw. Maciej Dubois przedstawił 
treść oferty indywidualnej firmy ubezpieczeniowej.

>■ Na bieżąco Prezydium zapoznało się z przebiegiem prac przygotowawczych 
do IV Krajowego Zjazdu Adwokatury.

>■ Prezydium NRA postanowiło przyznać Uniwersytetowi Jagiellońskiemu-do
tację w wysokości 15.000.000 zł w celu pomocy w sfinansowaniu wydania 
księgi pamiątkowej ku czci prof, dra Mariana Cieślaka.

Konferencje, spotkania, wizyty

14 sierpnia odleciała do USA 9 osobowa grupa młodych adwokatów i apli
kantów adwokackich (adw. Zbigniew Cichoń, apl. adw. Marek Gruszka, apl. 
adw. Marcin Juszczyk, apl. adw. Agnieszka Kobza, adw. Piotr Luranc, apl. 
adw. Magdalena Maliszewska, apl. adw. Paweł Mazur, apl. adw. Maciej No
wakowski, adw. Agnieszka Suchecka-Tamacka), którzy w ciągu najbliż
szych czterech miesięcy będą przebywać w Chicago. Celem wyjazdu jest 
szkolenie w zakresie ochrony praw obywatelskich. Inicjatorem wyjazdu jest 
Komisja Praw Człowieka NRA, Uniwersytet de Paul w Chicago oraz Stówa-

f

rzyszenie Polskich Adwokatów w USA. Inicjatywa ta została sfinansowana 
. przez rząd USA. Kandydaci na wyjazd zostali wytypowani wspólnie przez 
Komisję Praw Człowieka NRA i przedstawicieli Instytutu Praw Człowieka 
Uniwersytetu de Paul. Podstawą decyzji były wyniki rozmów kwalifikacyj
nych oraz curriculum vitae każdego z kadydatów. W końcu maja członkowie 
grupy chicagowskiej spotkali się z delegacją Stowarzyszenia Polskich Ad
wokatów z Chicago, która przebywała w tym czasie w Polsce na zaproszenie 
Prezesa NRA.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA serdecznie dziękuje wszy
stkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu, a szczególnie 
panu mecenasowi Markowi Mazurkiewiczowi oraz nieocenionej pani Justy
nie Seliga z sekretariatu NRA.

Konferencje, spotkania, wizyty

adw. Marek Antoni Nowicki 
przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA

>- W dniu 19 września 1992 roku w Warszawie w siedzibie Naczelnej Rady 
Adwokackiej odbyła się narada Rzeczników Dyscyplinarnych wszystkich 
izb adwokackich oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego NRA z Rzecz
nikiem Dyscyplinarnym NRA adw. Andrzejem Bąkowskim.
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