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Kronika Adwokatury

■ Posiedzenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej

► W dniach 17 i 18 czerwca 1994 r. odbyło się w DPT A
w Grzegorzewicach posiedzenie plenarne NRA.
Prezes NRA poinformował zebranych o bieżących pracach Prezydium 

NRA. Po informacjach dotyczących realizacji przepisów o podatku od 
towarów i usług (VAT) oraz stanie prac legislacyjnych nad projektem 
ustawy o zmianie Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych 
i innych ustaw dyskusję zdominowała sprawa tajemnicy zawodowej 
adwokata. Członkom NRA została doręczona Uchwała z dnia 16 czerwca 
1994 r. Nr I KZP 5/94 wydana w tej sprawie przez skład Siedmiu 
Sędziów SN wraz z 25 stronnicowym uzasadnieniem.

Wydanie tejże Uchwały w dniu 16 czerwca 1994 r. zostało poprzedzone 
spotkaniem konsultacyjnym przedstawicieli NRA ze Składem Orzekają
cym. Uczestnicy tego spotkania -  prezes NRA adw. M. Bednarkiewicz, 
wiceprezes NRA adw. Cz. Jaworski oraz członkowie NRA -  adwokaci 
Z. Krzemiński i A. Kubas złożyli szczegółowe sprawozdanie z przebiegu 
spotkania konsultacyjnego oraz ogłoszenia w dniu 16 czerwca 1994 r. 
Uchwały SN wraz z uzasadnieniem. Po dyskusji została podjęta uchwała 
NRA wyrażająca stanowisko organu samorządu wobec Uchwały SN.

Teksty uchwały SN oraz uchwały NRA zostały opublikowane na str. 
194 i 209.

Uchwała NRA została doręczona dziekanom rad adwokackich. W dal
szej części obrad, w obecności Przewodniczącego Komisji Szkolenia 
Aplikantów adw. W. Szczepińskiego dokonano redakcji projektu regula
minu dot. aplikacji adwokackiej, z uwzględnieniem zgłoszonych uwag.

Jednolity tekst zostanie przedstawiony do uchwalenia na wrześ
niowym posiedzeniu plenarnym NRA.

NRA upoważniło Prezydium NRA do przeprowadzenia rozmów 
z przedstawicielami dwóch towarzystw ubezpieczeniowych -  „AMP- 
LICO” i „WARTY” w sprawie ubezpieczenia majątkowego adwoka
tów.

Podjęto także uchwałę zobowiązującą wszystkie rady adwokackie do 
terminowego przekazywania na rzecz NRA składek na poszczególne 
fundusze, zakazując jednocześnie dysponowanie we własnym zakresie 
kwotami należnymi NRA.
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Rzecznik Dyscyplinarny złożył obszerną informację o liczbie i rodza
ju spraw dyscyplinarnych. Po informacji Prezesa WSD o stanie orzecz
nictwa dyscyplinarnego podczas dyskusji zebrani wyrażali niepokój 
z powodu znacznej ilości naruszeń zasad etyki oraz obowiązków 
zawodowych. Wyrażono pogląd, że przepis § 5 Zbioru Zasad Etyki 
zobowiązuje organa samorządu adwokackiego do zdecydowanych dzia
łań zmierzających do reagowania na przypadki naruszenia etyki zawo
dowej.

W obecności adw. Witolda Antoniewskiego omówiono sprawy zwią
zane z ubezpieczeniem społecznym adwokatów.
NRA zaleciła, aby postulat ORA w Warszawie dotyczący zwolnienia 
adwokatów emerytów od opłacania składek na ZUS zostaną przed
stawione do rozważenia posłom -  członkom odpowiednich Komisji 
Sejmowych z wnioskiem o poparcie. W sprawie urlopów wychowaw
czych postanowiono opracować wystąpienie do Rzecznika Praw Oby
watelskich.

W związku z informacją ZUS o zaległości w opłacaniu składek przez 
zespoły adwokackie -  NRA zobowiązała dziekanów rad do podjęcia 
stosownych działań dyscyplinarnych.

Po przyjęciu do wiadomości informacji o kontaktach zagranicznych 
NRA została podjęta uchwała o planie rozmieszczenia na rok 1994 oraz 
uchwała -  apel o stworzenie materialnych i prawnych warunków 
powrotu do Polski Polaków i ich rodzin deportowanych na tereny b. 
Związku Radzieckiego zwłaszcza Polaków zamieszkałych w Kazach
stanie.

W wolnych wnioskach adw. Stanisław Kuchta dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej we Wrocławiu poinformował, że zdaniem tamtej
szej Rady w ostatnim czasie podniósł się poziom miesięcznika „Palest
ra” .

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

SPRAWOZDANIE 
z XVI Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie przeprowadzonych 

w dniach od 2 do 5-go czerwca w Kielcach

Turniej zorganizowano w dniach od 2 do 5-go czerwca 1994 roku na 
kortach Spółdzielczego Klubu Sportowego „TĘCZA”. Uczestnicy mieli 
do dyspozycji 8 kortów ziemnych. Jedynie półfinały turnieju OPEN
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