
Kronika adwokatury : informacje
Palestra 36/9-10(417-418), 99-103

1992



Informacje

Podobne Seminarium przewidziane jest dla Polski Południowej w Krakowie 
w miesiącu grudniu br.
Postaramy się zamieścić obszerniejsze sprawozdania.

Informacje

>- W dalszych izbach odbyły się zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze. 
Dziekanami zostali wybrani na dzień 20.X.1992 r.1 
adw. Jerzy Korsak w Izbie Białostockiej 
adw. Zbigniew Kaczmarek w Izbie Bydgoskiej 
adw. Zbigniew Jędrzejewski w Izbie Częstochowskiej 
adw. Jerzy Karziewicz w Izbie Gdańskiej 
adw. Franciszek Kustos w Izbie Katowickiej 
adw. Stanisław Szufel w Izbie Kieleckiej 
adw. Ryszard Raźny w Izbie Krakowskiej 
adw. Rajmund Żuk w Izbie Olsztyńskiej 
adw. Andrzej Siemiński w Izbie Płockiej 
adw. Wiesław Fijałkowski w Izbie Radomskiej 
adw. dr Piotr Blajer w Izbie Rzeszowskiej 
adw. Maria Jackowiak w Izbie Toruńskiej 
adw. Tadeusz Roczniak w Izbie Wałbrzyskiej 
adw. Andrzej Rościszewski w Izbie Warszawskiej 
adw. Krzysztof Szymański w Izbie Zielonogórskiej.

>■ W dniach 26 i 27 września 1992 r. Walne Zgromadzenie Izby Warszawskiej 
podjęło uchwałę, którą in extenso publikujemy.

Uchwała Zgromadzenia Izby1 2

1. Zgromadzenie Izby mając na uwadze zadania wynikające z art. 1 ustawy - 
Prawo o adwokaturze poczuwa się do obowiązku zwrócenia uwagi na niepo
kojące zjawisko przewlekania uchwalenia nowej ustawy zasadniczej umożli
wiającej sprawne funkcjonowanie państwa i zawierającej gwarancje posza-

1 Patrz Informacje, „Palestra” nr 5-6/92, str. 137.
2 Jest to jedyna uchwała z uchwał izbowych, którą Redakcja otrzymała do druku.
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nowania praw i wolności obywatelskich zgodne ze standardami europejski
mi i polską tradycją. Stan ten rzutuje niekorzystnie na możliwość tworzenia 
spójnego systemu prawnego.
Obserwujemy negatywne zjawiska w procesie tworzenia i stosowania prawa. 
Nowo uchwalane akty normatywne w wielu wypadkach dotknięte są wadami 
polegającymi na braku precyzji i jasności, co może skutkować dowolnością 
w ich stosowaniu.
Brak stabilności prawa powoduje negatywne skutki społeczno-gospodarcze. 
Szczególnie niepokojące są wypadki podporządkowania norm prawnych 
doraźnym celom politycznym, co prowadzi do ryzyka intrumentalnego tra
ktowania prawa zwłaszcza, iż te tendencje dotyczą aktów prawnych o zna
czeniu zasadniczym. Warszawskie środowisko adwokackie pragnie podkre
ślić, iż podstawowym zadaniem adwokatury jest obrona praw i wolności 
obywatelskich, niezależność adwokatury od władzy państwowej i jakichkol
wiek wpływów politycznych. Temu celowi powinna być podporządkowana 
konstrukcja nowej ustawy o adwokaturze oraz polityka władz samorządo
wych. Nasze środowisko wyraża głębokie przekonanie, iż różnice światopo
glądowe i polityczne członków korporacji nie mogą rzutować na ocenę wy
konywania przez nich zawodu, wzajemne stosunki koleżeńskie oraz zadania 
samorządu adwokackiego.
Zgromadzenie postanawia:
2. Wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec propozycji zmian kodeksu postę
powania karnego zmierzających do wprowadzenia instytucji tzw. „świadka 
koronnego” i „zakupu kontrolnego” posiadających cechy prowokacji wypa
czającej podstawowe zasady praworządności.
3. Zwrócić- się do Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej o jak najszybsze 
uchwalenie ustawy lustracyjnej obejmującej swoim zasięgiem również śro
dowisko adwokackie, zawierającej precyzyjne zasady odpowiedzialności 
i tryb postępowania gwarantujący pełne prawo do obrony.
4. Zobowiązać delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do przedstawienia 
problemu związanego z rzetelną i wszechstronną informacją o sposobie, 
miejscu i rodzaju wykonywania zawodu adwokata przy uwzględnieniu ogło
szeń w środkach masowego przekazu, wydawania broszur i druków, wystę
powania w audycjach radiowych i telewizyjnych, publicznego zajmowania 
stanowiska w imieniu klienta.
Nadto do wystąpienia z propozycją ustalenia zasad oznaczania siedzib ze
społów, kancelarii i spółek adwokackich.
5. Zobowiązać delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury do zgłoszenia 
wniosku o opracowanie zasad ubezpieczania adwokatów od odpowiedzial
ności cywilnej z rozważeniem zastosowania ubezpieczeń wzajemnych.
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6. Zobowiązać delegatów do przedstawienia i popierania w czasie obrad 
Zjazdu propozycji zmiany ustawy o adwokaturze również w części dot. spe
cyfiki pracy adwokata w obrocie gospodarczym, a w szczególności poprzez 
rozszerzenie przedmiotowego zapisu w formę spółki.
7. Zobowiązać delegatów do przedstawienia i popierania w czasie obrad 
Zjazdu propozycji zmiany systemu wynagrodzeń adwokackich, polegającej 
na wprowadzeniu stawek umownych, z określeniem stawek najniższych jako 
minimalnych. Obecnie istniejące stawki proponuje się pozostawić jedynie 
dla potrzeb określania przez sądy wynagrodzeń za prowadzenie spraw 
z urzędu oraz przy zasądzaniu kosztów zastępstwa procesowego.
8. Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie upoważnia i zobowiązuje 
delegatów Izby na Krajowy Zjazd Adwokatury do postawienia i popierania 
podczas obrad Zjazdu wniosku dot. opracowania przez NRA nowej kadencji 
lub przez specjalnie powołaną Komisję nowego „Regulaminu w sprawie ap
likacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego w celu dostosowania szkole
nia do wymogów jakie wynikają ze współczesnego prawa gospodarczego 
oraz rozwoju środków informacji gromadzenia i przetwarzania danych.
W przypadku nie przyjęcia przez Krajowy Zjazd Adwokatury uchwały, 
o której mowa w pkt. 1 zobowiązać ORA w Warszawie do opracowania 
szczegółowego projektu „Regulaminu w sprawie aplikacji adwokackiej i eg
zaminu adwokackiego” i przedstawienia tego projektu pod obrady NRA no
wej kadencji do zatwierdzenia.
9. Z uwagi na budzące niepokój i wywołujące niekorzystne akutki społeczne 
wypadki świadczenia usług prawnych przez osoby nie posiadające odpo
wiednich kwalifikacji zawodowych zobowiązać delegatów na Krajowy 
Zjazd Adwokatury do zgłoszenia i popierania wniosku o podjęcie przez NRA 
energicznych działań w celu uzyskania gwarancji na świadczenie pomocy 
prawnej dla podmiotów działających na terenie Polski w odniesieniu do pra
wa polskiego przez polskich adwokatów i radców prawnych lub spółki 
z obligatoryjnym ich udziałem oraz likwidacji art. 24 ustawy o działalności 
gospodarczej tak by zasady świadczenia pomocy prawnej regulowane były 
wyłącznie przez ustawę prawo o adwokaturze i ustawę o radcach prawnych.
10. Zobowiązać Okręgową Radę Adwokacką do założenia funduszu pomocy 
Polakom zamieszkałym na terenach II Rzeczpospolitej i krajów byłego ZSRR. 
Zgromadzenie apeluje do kolegów adwokatów o dokonywanie dobrowol
nych wpłat na ten cel.

Przewodniczący Komisji Wnioskowej 

adw. Stanisław RYM AR
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>  Radca Prawny - nowe czasopismo prawnicze.
Z wielką przyjemnością witamy nowe czasopismo Samorządu Radców Pra
wnych „Radca Prawny”, którego pierwszy numer, obejmujący miesiące li
piec-sierpień 1992 r., właśnie się ukazał. Czasopismo redaguje Komitet Re
dakcyjny w składzie: Adam Dobrowolski - redaktor naczelny, Hanna Faty- 
gowa - z-ca redaktora naczelnego, Tadeusz Ćwikliński, Elżbieta Kwiatko
wska, Andrzej Krysiuk, Teresa Zagajewska - sekretarz redakcji. Adres reda
kcji: 00-718 Warszawa, ul. Czerniakowska 89/93, tel. 41-58-41.
Numer 1 prezentuje następujący spis treści:
1. Od Redakcji
2. Jacek Żuławski, prezes KRRP - Przyszłość zawodu
3. IV Krajowy Zjazd Radców Prawnych 8-9.XI.1991 r.
- Skład organów KRRP
- Dokumentacja zjazdowa
4. Kronika i dokumentacja KRRP, listopad 1991 r. - maj 1992 r.
5. Wykaz władz i adresy okręgowych izb radców prawnych
6. Adam Dobrowolski, radca prawny - Dlaczego nowelizacja?
7. Przegląd orzecznictwa
- Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23.III.1992 r.
- Andrzej Doliński, sędzia Sądu Wojewódzkiego - Wykładnia, wyjaśnienia, 
orzecznictwo w zakresie ubezpieczeń społecznych, cz. I
- Elżbieta Kwiatkowska, radca prawny - Z orzecznictwa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego
8. Karta wspomnień - Radca prawny Roman Milan.
W nocie od redakcji dowiadujemy się, że czasopismo będzie wydawane jako 
dwumiesięcznik i że nawiązuje tematycznie do poprzednich wydawnictw 
Krajowej Rady Radców Prawnych „Obsługi Prawnej” i „Biuletynu Informa
cyjnego”.
Radca Prawny adresowany jest przede wszystkim do radców prawnych, jed
nakże jego tematyka - zdaniem Komitetu redakcyjnego - powinna zaintere
sować także podmioty gospodarcze, administrację rządową i samorządową 
itp. Jesteśmy głęboko przekonani, że zainteresuje także bardzo wielu adwo
katów i całe nasze środowisko.
O tym, że warto, przekonuje prezentowany w tym numerze materiał, a prze
de wszystkim artykuł prezesa KRRP Jacka Żuławskiego pt. „Przyszłość za
wodu” oraz Sprawozdanie IV Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, w któ
rym w wielu miejscach omawia się aktualne problemy środowiska radco
wskiego i adwokackiego. Problematyce tej poświęcony jest także artykuł re
daktora naczelnego Adama Dobrowolskiego pt. „Dlaczego nowelizacja?”. 
Przegląd orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, orzecznictwa NSA 
a także I część wykładni, wyjaśnień, orzecznictwa sądów w zakresie ubez-
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pieczeń społecznych, pióra Andrzeja Dolińskiego, stanowi ciekawe wzboga
cenie wiedzy prawniczej w tyra zakresie.
„Palestra” z życzliwością i przyjaźnie witać będzie każdy numer, tak po
trzebnego czasopisma środowiska radców prawnych.

>- W dniu 19 września odbyło się I Walne Zebranie Narciarskiego Klubu Pra
wników Polskich „POLSKILEX”. M. in. powołano Komitet Organizacyjny 
SKILEX-93, na którego czele jest kol. Ludwik Żukowski. W składzie Komi
tetu są także adwokaci: Krystyna Tarska, Ryszard Poprzycki, Władysław 
Chowaniec, Teresa Kuryusz, Małgorzata Filipowicz, Andrzej Wosiński, Sta
nisław Rymar. Ustalono, że siedzibą Klubu i adresem dla korespondencji bę
dzie tymczasowo siedzibą ZG ZPP - Warszawa ul. Bracka 20. 
Ukonstytuował się także Zarząd POLSKILEX-u. Prezesem został adw. Sta
nisław Rymar, wiceprezesami adw. Krystyna Tarska i adw. Ryszard Poprzy
cki, sekretarzem sędzia Marek Czecharowski, skarbnikiem adw. Ludwik Żu
kowski.

>- Muzeum Adwokatury Polskiej zaprasza w miesiącach wrzesień - 
październik na wystawę poświęconą pamięci adw. Witolda Bayera, zmarłego 
31 maja 1992 r.

Varia

Adwokat Mieczysław Korczak, członek Zespołu Adwokackiego Nr 3 w Łodzi, 
został odznaczony przez Instytut Yad Vashen w Jerozolimie medalem „Sprawiedliwy 
Wśród Narodów” za pomoc udzieloną obywatelom polskim narodowości żydow
skiej w czasie okupacji hitlerowskiej.

Samodzielna Pracownia Dziejów Ziem Wschodnich II RP Instytutu Stu
diów Politycznych PAN zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wydaw
ców i redakcji czasopism zwłaszcza regionalnych, o przekazywanie egzem
plarzy gratisowych do Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie. Wsku
tek ogromnego wzrostu cen na polskim rynku edytorskim i trudnej sytuacji 
ekonomicznej nauki litewskiej, od mniej więcej 3 lat niemal ustał dopływ 
polskich pism i książek do litewskich instytucji naukowych. Pracownia nie 
jest w stanie sama kontynuować tej akcji, co do sensowności której byliśmy 
i jesteśmy głęboko przekonani. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni 
kontakt z Biblioteką Litewskiej Akademii Nauk: 2632 Wilno, ul. Żygimantu 
1/8, tel. 629537, fax (0122) 221324.

Za zespół dr Krzysztof Jasiewicz
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