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Posiedzenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej

► 1 i 2 kwietnia 1995 r. odbyło się w Domu Pracy Twórczej Adwokatury 
im. adw. Marii Budzanowskiej w Grzegorzewicach kolejne -  12. w obec
nej kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezes NRA 
poinformował o wizycie Prezydium u Ministra Sprawiedliwości. W pierw
szej części obrad -  po zapoznaniu się ze stanem prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze, o radcach 
prawnych i innych ustaw -  Naczelna Rada Adwokacka postanowiła podjąć 
stosowne kroki dla przyspieszenia tegoż postępowania.

W kolejnej uchwale postanowiono w ramach prac legislacyjnych utrzy
mać dotychczasowe zapisy ustawowe o zasadach ubezpieczenia społecz
nego adwokatów w ramach ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin -  jako korzystniejszych, a nadto wystąpić do Ministra 
Pracy i Spraw Socjalnych o objęcie adwokatów emerytów i rencistów 
50-proc. zniżką w składce z tytułu zatrudnienia w ograniczonym zakresie od 
przychodów nie powodujących zawieszenia otrzymywanych świadczeń.

W zakresie ubezpieczeń majątkowych adwokatów upoważniono 
Prezydium NRA do przeprowadzenia negocjacji z Towarzystwem 
Ubezpieczeniowym „Warta” .

Następnie Naczelna Rada Adwokacka zatwierdziła sprawozdanie 
z wykonania budżetów za rok 1994 oraz bilans za tenże rok.

Mimo inflacji podjęto uchwałę o utrzymaniu wysokości składki na 
fundusze NRA w roku 1995 r. w dotychczasowej wysokości.

Zatwierdzono również projekty preliminarzy budżetowych NRA, 
OBA i „Palestry” oraz funduszu inwestycyjno-remontowego na rok 
1995 z upoważnieniem Prezydium NRA do dokonywania stosownych 
przesunięć w poszczególnych pozycjach.

W obecności przybyłego na posiedzenie ministra sprawiedliwości dr. 
Jerzego Jaskiemi, Prezes NRA omówił jako pierwszoplanowy problem 
podniesienia rangi wymiaru sprawiedliwości i znaczenia władzy sądo
wniczej. Zadeklarował pełną gotowość adwokatury do podjęcia działań 
w tym zakresie.

Następnie Prezes NRA omówił problem tajemnicy zawodowej ad
wokatów i przypomniał treść uchwały NRA z 18 czerwca 1994 r.
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podjętej w związku z Uchwałą Sądu Najwyższego z 16 czerwca 1994 r. 
Prezes NRA przedstawił również aktualny stan prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturze, radcach 
prawnych i innych ustaw oraz zagadnienia obron z urzędu.

W swoim wystąpieniu minister sprawiedliwości dr Jerzy Jaskiemia 
przedstawił sprawy resortu, którym od niedawna kieruje.

Nawiązując do wizyty członków Prezydium NRA -  minister spra
wiedliwości zadeklarował gotowość do bieżących kontaktów z przed
stawicielami samorządu adwokackiego.

W dalszej części swojego wystąpienia minister J. Jaskiemia poinfor
mował o:
-  trudnej sytuacji finansowej resortu,
-  kontynuowaniu starań o rozpoczęcie budowy Gmachu Sądu Najwyż
szego,
-  zagrożeniu bezpieczeństwa pomieszczeń sądów i prokuratur oraz 
personelu,
-  sytuacji kadrowej w sądach i prokuraturach,
-  pracach nad wielkimi kodyfikacjami karnymi.

Omawiając stan prac legislacyjnych nad prawem o adwokaturze 
minister podkreślił znaczenie consensusu między adwokaturą i radcami 
prawnymi oraz przedstawił problematykę zagranicznych firm prawni
czych. Minister zwrócił się do adwokatury o współpracę w zakresie:
1. tworzenia prawa,
2. przedstawienia propozycji działań zmierzających do podniesienia 
rangi wymiaru sprawiedliwości, usprawnienia postępowania i urucho
mienia mechanizmów dla wzmocnienia władzy sądowniczej, a nadto 
zachęcił adwokaturę do udziału w sprawach ogólnopaństwowych, 
w szczególności prac nad nową konstytucją.

W rozpoczętej dyskusji po powyższych wystąpieniach Prezesa NRA 
i Ministra Sprawiedliwości członkowie NRA podjęli przedstawioną 
problematykę.

Wskazano, że wprowadzania kasacji jako II instancji jest warunkiem 
istnienia „państwa prawa” , a likwidacje instytucji ławników w spra
wach cywilnych wpłynie na usprawnienie postępowania sądowego. 
Wiceprezes NRA adw. Cz. Jaworski przypomniał w swoim wystąpie
niu, o podjętej przez adwokaturę w latach osiemdziesiątych próbie 
włączenia się do życia publicznego, która spowodowała uchylenie 
przez Sąd Najwyższy Uchwał Zjazdu Adwokatury.

Następnie zaapelował do resortu o wcześniejsze nadsyłania projek
tów aktów prawnych do zaopiniowania. Wskazał też na zbyt wysokie 
opłaty w sprawach cywilnych.

W toku dalszej dyskusji toczącej się w obecności ministra sprawied
liwości poszczególni dyskutanci zwracali uwagę na:

247



Kronika Adwokatury

-  potrzebę uregulowania szczególnego trybu uchwalenia kodeksów,
-  intensyfikacji pracy sędziów,
-  wady w pracy komorników i zbyt wysokie opłaty w toku po
stępowania egzekucyjnego, co powoduje niejednokrotnie niemożność 
wykonywania prawomocnych wyroków,
-  potrzebę aktualizacji regulaminów sądowych,
-  wprowadzenia wakacji sądowych,
-  usprawnienie postępowania w sprawach cywilnych przez należyte 
przygotowanie rozpraw, egzekwowanie obowiązku „odpowiedzi na 
pozew” wraz z wnioskami dowodowymi z równoczesnym odstąpie
niem od przesłuchiwania informacyjnego stron, które jest czasochłonne 
a nie stanowi dowodu.

Wskazano również na zrezygnowanie ze zwyczaju zapraszania 
przedstawicieli adwokatury na posiedzenia Kolegiów Sądów.

Przed opuszczeniem posiedzenia ministrowi został wręczony naj
nowszy numer „Palestry” poświęcony 55-rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
oraz poinformowano o udziale adwokatury w obchodach rocznicowych 
„Procesu 16” .

W dalszej części obrad omówiono założenia planu rozmieszczenia 
na rok 1995, zaakceptowano sprawozdanie CZW za rok 1994, zaakcep
towano projekt zmiany taksy w sprawach karnych.

Ustalono termin Krajowego Zjazdu Adwokatury w Poznaniu na 
4-5 listopada 1995 r.

Ponadto:
Naczelna Rada Adwokacka wyraziła najwyższe zaniepokojenie 

przestępczymi atakami na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Środowisko adwokackie zostało głęboko poruszone faktem cięż

kiego uszkodzenia ciała prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej 
w Opolu.

Naczelna Rada Adwokacka uznała za szczególnie pilne podjęcie 
działań zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa sę
dziów i prokuratorów.

Andrzej Wojciech Konopka

■  Konferencje, spotkania, w izyty

► 15 marca br. członkowie Prezydium NRA spotkali się z ministrem 
sprawiedliwości dr. Jerzym Jaskiemią. W toku spotkania omówiono 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 
oraz dotyczące zmian w obowiązującym prawie karnym i cywilnym 
zarówno materialnym jak i procesowym.
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