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obowiązującym prawem. Kolega adw. W. Łyczywek dostrzegł potrzebę autoryzacji
wszelkich wypowiedzi przeznaczonych do publikacji.

Ubezpieczenia adwokatów referował Kolega W. Szczepiński. Przeprowadził
krótką analizę propozycji firm ubezpieczeniowych (przykładowo: składki, pułap
odpowiedzialności).

Kolejni dyskutanci adw. B. Szlanta i Prezes St. Rymar sugerowali podjęcie nego-
cjacji z różnymi firmami działającymi na polskim rynku (B. Szlanta), zwrócili uwagę
na łączenie się grup zawodowych prawników np. notariuszy i adwokatów (St. Ry-
mar) dla uzyskania korzystniejszych stawek i warunków ubezpieczeniowych.
Adw. A. Siemiński zgłosił wniosek przyjęty przez zgromadzonych powołania sto-
sownego zespołu dla rozwiązania tego istotnego problemu.

Dyskutanci poddali pod rozwagę szereg szczegółowych kwestii (kasy fiskalne,
częste skargi na pracę adwokatów, szkoleń w zakresie prawa europejskiego). Wy-
powiadali się w tej mierze Koledzy adwokaci: E. Stawicka, B. Andrysiak, A. Warfo-
łomiejew, St. Szufel, B. Szlanta, J. Kwietnicki.

Wobec wielości spraw nie sposób ich wszystkich zrelacjonować. Materiały za-
warte są w protokole dostępnym dla członków izb we właściwych okręgowych ra-
dach adwokackich.

Na zakończenie posiedzenia Prezes St. Rymar i wszyscy obecni podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie i adwokaturze dobre życzenia w związku ze zbliżającymi
się Świętami Bożego Narodzenia i Nowym Rokiem 2002. Oby przyniósł Adwoka-
turze Polskiej więcej pomyślności i szacunku w odbiorze społecznym.

Sądzę, że pierwszemu posiedzeniu plenarnemu NRA towarzyszyła myśl, że jeszcze w
trakcie bieżącej kadencji Rady Polska i Adwokatura zostaną wprowadzone do Unii Euro-
pejskiej z wszelkimi korzyściami ale i zagrożeniami wynikającymi z tego stanu rzeczy.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W dniu 18 grudnia 2001 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium NRA w
bieżącej kadencji. Przyjęto uchwałę nr 1 o podziale czynności między członkami Pre-
zydium NRA, a nadto przyjęto uchwały, na mocy których powołano: opiekunów Izb
Adwokackich, Dyrektora OBA adw. Andrzeja Michałowskiego, Rzecznika Prasowe-
go NRA adw. Agnieszkę Metelską, przewodniczącego CZW adw. Stanisława Pary-
sa. Sekretarzami prawniczymi zostali: adw. adw. Witold Albert, Tadeusz Wiatrzyk,
Leszek Rydzewski. Pełnienie funkcji przewodniczących komisji powierzono:
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• Komisja ds. Działalności Publicznej Adwokatury – adw. Grzegorz Janisławski;
• Komisja Doskonalenia Zawodowego Adwokatów – adw. Andrzej Michałow-

ski;
• Komisja Kształcenia Aplikantów Adwokackich – adw. Edward Rzepka;
• Komisja Socjalna i Integracji Środowiska – adw. Andrzej Wosiński;
• Komisja ds. Współpracy z Samorządem Radcowskim – Wiceprezes NRA adw.

Wojciech Hermeliński;
• Komisja Współpracy z Zagranicą – Prezes NRA adw. Stanisław Rymar;
• Komisja Inwestycyjno-Remontowa – adw. Rajmund Żuk;
• Komisja ds. Etyki – adw. Stanisław Mikke;
• Komisja ds. Wykonywania tzw. Ustawy Lustracyjnej – Rzecznik Dyscyplinarny

adw. Jerzy Naumann;
• Komisja Praw Człowieka – adw. Bożenna Banasik;
• Komisja ds. Nowelizacji Karnych – adw. Czesław Jaworski;
• Komisja Finansowa – adw. Andrzej Warfołomiejew;
• Komisja ds. Wykonywania Zawodu Adwokackiego – adw. Wiesław Szczepiń-

ski;
• Komisja ds. Emerytalno-Rentowych – adw. Witold Antoniewski;
• Komisja ds. spraw z urzędu – adw. Piotr Sendecki.
Ponadto ustalony został terminarz posiedzeń plenarnych NRA w 2002 r.: 23–24

marzec, 8–9 czerwiec, 28–29 wrzesień, 7 grudzień.
Opiekunowie Izb, członkowie Prezydium przedstawili sprawozdania z działalności

okręgowych rad adwokackich. W ramach bieżących informacji ustalony został udział
przedstawicieli Prezydium w Targach Pracy na Uniwersytecie Warszawskim, jak również
podjęte zostały inne decyzje szczegółowo opisane w protokole posiedzenia Prezydium.

Z ważniejszych spraw należy podkreślić komputeryzację NRA i poszczególnych
ORA oraz telefonizację Biura NRA. Zagadnienia te referował adw. J. Naumann.

Obecny na posiedzeniu Prezydium adw. W. Szczepiński przedstawił wnioski Ze-
społu ds. ubezpieczenia adwokatów.

Prezydium postanowiło zawrzeć umowę ubezpieczeniową na warunkach
przedstawionych przez Zespół z dotychczasowym ubezpieczycielem.

Adw. W. Abert szczegółowo zreferował sprawę zreformowanego (trzyosobowe-
go) Referatu ds. Skarg, a adw. P. Sendecki omówił sprawy z zakresu działalności
Skarbnika NRA (przykładowo: rozliczenie Zjazdu Adwokatury, dotacji dla dzieci
ociemniałych w Laskach).

Prezes WSD adw. J. Ciećwierz przedstawił przebieg posiedzenia organizacyjne-
go sądu, na którym dokonano wyboru Wiceprezesów WSD w osobach adwoka-
tów: Andrzeja Bąkowskiego i Ireneusza Bieniaszkiewicza.

W siedzibie NRA z udziałem Prezesa adw. St. Rymara odbyło się spotkanie z sę-
dziami hiszpańskimi dotyczące niezależności struktur adwokackich obu krajów.

Na konferencję Prezydentów Adwokatur Europejskich połączoną z sesją CCBE
Prezydium delegowało Wiceprezesów NRA: dr A. Kubasa i W. Hermelińskiego.
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W dniu 8 stycznia 2002 r. odbyło się drugie posiedzenie NRA. Prezydium bez
uwag przyjęło protokoły okręgowych rad adwokackich po zreferowaniu ich tema-
tyki przez opiekunów Izby – członków Prezydium.

Podjęto wiele decyzji personalnych (akceptacja składu zastępców Rzecznika
Dyscyplinarnego i Referatu Skarg NRA), delegacji członków Prezydium na egzami-
ny adwokackie w kilku Izbach, do Komisji Sejmowych Ustawodawczej i Praw Czło-
wieka, dotyczących zagadnienia sądownictwa administracyjnego.

Członkowie Prezydium poddali krytycznej ocenie politykę niektórych okręgo-
wych rad adwokackich dotyczącą zwalniania adwokatów ze składki samorządo-
wej. Dopuszczalne umarzanie zaległych składek w szczególnie uzasadnionych
przypadkach nie zwalnia ORA od obowiązku uiszczania części umorzonych skła-
dek na rzecz NRA ani od obowiązku odprowadzania za adwokata, któremu umo-
rzono składkę odpowiedniej kwoty z tytułu ubezpieczenia.

Prezydium NRA delegowało adw. E. Stawicką – członka NRA na uroczystości or-
ganizowane przez Kolegium Europejskie w Brukseli w dniach 22–24 stycznia br.

Andrzej Bąkowski

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

Izba krakowska

WIZYTA DELEGACJI OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W KRAKOWIE
WE LWOWIE
W dniach 2–4 listopada 2001 r. we Lwowie przebywała delegacja Okręgowej

Rady Adwokackiej w Krakowie w składzie: Dziekan ORA adw. Lech Ławrowski,
Wicedziekan adw. dr Janusz Gładyszowski i członek ORA adw. Wacław Opałek a
także Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Janusz Satora.

Wyjazd do Lwowa zorganizowany został jako realizacja zamierzeń Okręgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie mających na celu nawiązanie bezpośrednich kon-
taktów z władzami adwokatury we Lwowie.

W dniu 3 listopada 2001  r. doszło do spotkania delegacji, w którym uczestniczył
dodatkowo adw. prof. dr Jan Widacki i adw. Stanisław J. Jaźwiecki (Komisja Praw
Człowieka przy ORA w Krakowie). Ze strony ukraińskiej w spotkaniu wziął udział
Prezes Kolegium Adwokatów we Lwowie Pan adw. Bogdan Pawłyszyn, członek
Prezydium Okręgowego Kolegium Adwokatów we Lwowie adw. Stefan Petlewicz


