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► W dniach 5 i 6 listopada 1994 r. odbyło się w Domu Adwokackim
im. adw. Marii Budzanowskiej, w Grzegorzewicach kolejne - 10.
w obecnej kadencji - posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokac
kiej. W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni adwokaci - posłowie na
Sejm - Aleksander Bentkowski, Jacek Taylor oraz adwokat Ryszard
Kalisz.
Na wstępie zebrani uczcili pamięć zmarłych adwokatów Andrzeja
Kozaneckiego i Romana Łyczywka oraz podjęli uchwałę stwierdzającą,
że dobrze zasłużyli się adwokaturze.
W pierwszym dniu obrad tematykę zdominowała problematyka
związana z postępowaniem legislacyjnym dotycząca ustawy o zmianie
ustaw Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych i innych ustaw.
Zebrani zostali poinformowani o przebiegu posiedzenia Podkomi
sji Sejmowej rozpatrującej projekt ww. ustawy. Znaczna część
dyskusji poświęcona była sytuacji zagranicznych firm prawniczych
w Polsce.
Członkowie NRA uznali za konieczne wystąpienie do Ministra
Sprawiedliwości z wnioskiem o zwrócenie się do Ministra Przekształ
ceń Własnościowych o wstrzymanie na czas trwania procesu legislacyj
nego wydawania nowych zezwoleń na działalność w Polsce zagranicz
nych firm prawniczych.
W dalszej części obrad omówiono problematykę kontaktów za
granicznych oraz została przedstawiona informacja o wykonaniu
uchwał Zjazdu Adwokatury. Następnie plenum NRA podjęło uchwały
o sposobie naliczania podatku od towarów i usług oraz o zmianie taksy
adwokackiej za czynności pozasądowe w związku z denominacją
złotego.
W drugim dniu obrad po dyskusji i rozważeniu wszystkich zgłoszo
nych uwag Naczelna Rada Adwokacka uchwaliła nowy regulamin
w sprawie aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego, uchylają
cy dotychczasowe przepisy i wchodzący w życie z dniem 1 stycznia
1995 r.
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W wykonaniu punktu Uchwały Nr 1 Krajowego Zjazdu Adwokatury
w Krakowie Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę o wprowa
dzeniu powszechnego obowiązku ubezpieczenia majątkowego adwoka
tów od odpowiedzialności cywilnej.
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