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Kronika Adwokatury
■ Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej

W dniach 8 i 9 maja w domu DPTA im. M. Budzanowskiej 
w Grzegorzewicach odbyło się plenarne posiedzenie Naczelnej Rady 
Adwokackiej. Obszerny porządek dzienny obejmował wiele różno
rodnych spraw począwszy od legislacji, a skończywszy na budżecie 
oraz propozycji planu rozmieszczenia.

W posiedzeniu, po raz pierwszy w charakterze ministra sprawied
liwości, uczestniczył Jan Piątkowski, wieloletni dziekan ORA w Opo
lu oraz członek Naczelnej Rady Adwokackiej. Zgodnie z ustalonym 
już zwyczajem gościem plenarnego posiedzenia był wiceminister 
sprawiedliwości Andrzej Marcinkowski. Panowie Ministrowie zapo
znali plenum z najważniejszymi problemami wymiaru sprawiedliwo
ści oraz oceną prac legislacyjnych.

Po wielogodzinnej, bardzo ożywionej dyskusji plenarnej, uczest
nicy posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej wyrazili pogląd 
w następujących, najważniejszych sprawach:

1. Plenum  upow ażniło prezydium  N R A  do kontynuow ania 
rozm ów z sam orządem  radcow skim  oraz uczestniczenia w p ra 
cach komisji powołanej zgodnie z życzeniem Podkom isji N ad 
zwyczajnej do spraw rozpatrzenia pro jek tu  ustaw  o zmianie 
ustaw y Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych 
i innych ustaw .

Plenum umocowało prezydium do wyrażenia zgody w zakresie 
nowelizacji art. 4 ustawy o radcach prawnych, na wariant I, tj. 
pierwszą wersję uzgodnioną między samorządami lub na propozycję 
regulacji opracowaną przez posła Aleksandra Bentkowskiego. Wsze
lkie ewentualne odchylenia od tych postanowień wymagają akcep
tacji Naczelnej Rady Adwokackiej, której posiedzenie zostałoby 
zwołane w miesiącu czerwcu 1993 r.

2. Wobec wypowiadanych poglądów o celowości zniesienia zaka
zu wykonywania zawodu sędziego i prokuratora przez osoby pozo
stające w określonym ustawowo stosunku bliskości z adwokatami, 
podjęta została uchwała treści następującej:

Naczelna Rada Adwokacka wyraża przekonanie, że zmiana obec
nego stanu prawnego w zakresie niedopuszczalności wykonywania 
zawodów sędziego i prokuratora przez osoby pozostające w okre
ślonym ustawowo stosunku bliskości z adwokatami wykonującymi ten
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zawód w jakiejkolwiek formie prawnej byłaby przedwczesna, a w obec
nym stanie świadomości społecznej błędna i niepożądana.

Autorytet wymiaru sprawiedliwości, jego dobre imię, wymaga 
między innymi istnienia takich rozwiązań prawnych dotyczących 
jego organizacji i funkcjonowania, które ograniczają możliwości 
powstania sytuacji zagrażających jego bezstronności i uczciwości 
choćby w sporadycznych przypadkach.

Zniesienie istniejących ograniczeń niepołączalności funkcji w kręgu 
osób bliskich obiektywnie zwiększyłoby prawdopodobieństwo pow
stania zjawisk patologicznych, a w ocenie społecznej mogłoby zostać 
błędnie ocenione jako przejaw tolerowania takiego zagrożenia.

3. Naczelna Rada Adwokacka podtrzymała swoje poprzednie 
stanowisko w sprawie lustracji i zwróciła się do Komisji Sejmowej, 
opracowującej ustawę lustracyjną, o objęcie lustracją również ad
wokatów analogicznie jak sędziów i prokuratorów, z zachowaniem 
uprawnień samorządu adwokackiego oraz trybu postępowania gwa
rantującego zainteresowanym prawo do obrony.

4. W sprawach finansowych Naczelna Rada Adwokacka:
a) zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu 

Naczelnej Rady Adwokackiej w tym OBA i „Palestry” oraz 
funduszu inwestycyjno-remontowego i zamknięć rachunko
wych za rok 1992 oraz udzieliła absolutorium prezydium NRA,

b) zatwierdziła przedstawiony przez prezydium NRA preliminarz 
budżetowy Naczelnej Rady Adwokackiej w tym OBA i „Palest
ry” oraz fundusz inwestycyjno-remontowy na rok 1993, zobo
wiązując prezydium NRA do dokonania stosownych i koniecz
nych obniżeń przewidywanych wydatków wynikających z wy
sokości ustalonych składek na rok 1993.
Naczelna Rada Adwokacka zaleca w szczególności obniżenie 
wydatków Ośrodka Badawczego Adwokatury.

c) ustaliła składki na 1993 r. w następujących wysokościach:
1. na fundusz administracyjny NRA

-  za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 1993 r. w dotych
czasowej wysokości,

-  za okres od 1 maja do 31 grudnia 1993 r. po 80000 zł 
miesięcznie od adwokatów wykonujących zawód w ze
społach, w kancelariach adwokackich i spółkach, a po 
15 000 zł miesięcznie od adwokatów wpisanych na listę 
a nie wykonujących zawodu,

2. na fundusz inwestycyjno-remontowy NRA w dotychczaso
wej wysokości po 15 000 zł miesięcznie za okres od 1 stycznia 
do 30 kwietnia 1993 r. i po 20000 zł miesięcznie za okres od 
1 maja do 31 grudnia 1993 r. od każdego adwokata.
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