
Stanisław J. Jaźwiecki

Z życia izb adwokackich : Izba
krakowska
Palestra 46/3-4(531-532), 258-259

2002



258

Kronika adwokatury

✶

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
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oraz adw. Ludmiła Golińska a także zaproszony do udziału w spotkaniu Prezes
Okręgowego Kolegium Adwokatów w Równem adw. Paweł Łuciuk.

Obrady toczyły się w nowej siedzibie Okręgowego Kolegium Adwokatów we
Lwowie. Doszło do wymiany informacji na temat struktur, organizacji i działalności
oraz występujących na tym tle różnic każdej z adwokatur.

Szczególne zainteresowanie wywołała kwestia samodzielności adwokatury, któ-
ra sprzyja realizacji zadań jakie stoją przed adwokatami w wolnym i demokratycz-
nym państwie. Z kolei w ramach tego zagadnienia przedmiotem rozmów były kwe-
stie dotyczące etyki adwokackiej. Członkowie delegacji krakowskiej otrzymali tekst
„Prawideł adwokackiej etyki” stanowiących uchwałę Wyższej Komisji Kwalifikacyj-
nej Adwokatury przy Gabinecie Ministrów Ukrainy z 1999 r.

Innym problemem poruszanym podczas spotkania była kwestia dostępności do
zawodu. Zostaliśmy poinformowani o takim otworzeniu na Ukrainie możliwości
dostępu do wykonywania zawodu adwokata, które nie zadawala przynajmniej czę-
ści adwokatury dbającej o odpowiednio wysoki profesjonalny poziom wykonywa-
nia tego trudnego zawodu.

Wcześniej złożona propozycja nawiązania współpracy w szeregu dziedzinach
spotkała się z życzliwym przyjęciem przedstawicieli adwokatury lwowskiej, zaś Pre-
zes Okręgowego Kolegium Adwokatów w Równem wyraził takie samo zaintereso-
wanie możliwością nawiązania współpracy. Ustalone zostało, że strony zawrą od-
powiednią umowę obejmującą poruszane problemy, nad której tekstem podjęte
zostaną uzgodnienia. Zawarcie tej umowy nastąpi przy okazji rewizyty przedstawi-
cieli adwokatury lwowskiej i Równego, przy czym Dziekan Lech Ławrowski w imie-
niu ORA w Krakowie złożył na ręce Prezesów Okręgowych Kolegiów Adwokatów
stosowne zaproszenie.

Współpraca z adwokaturą lwowską miałaby odnieść skutki nie tylko w zakresie
wymiany doświadczeń, w ramach czego planuje się stałe kontakty i ewentualnie
staże młodych adwokatów ukraińskich w Polsce, ale także powinna dotyczyć kwe-
stii wyłaniających się na tle prowadzonych konkretnych spraw sądowych czy admi-
nistracyjnych wynikłych z wzajemnych kontaktów obywateli naszych krajów.

W związku z tak pomyślanymi zamiarami współpracy, doszło do wizyty obu
delegacji w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie (dzięki staraniom prof. dr. J.
Widackiego), gdzie zostaliśmy przyjęci przez Konsula Pana Wincentego Dębic-
kiego. Tam zrodziła się koncepcja podejmowania wspólnych inicjatyw dotyczą-
cych także takich dziedzin jak ochrona pomników wspólnego dziedzictwa kultu-
ralnego.

Swój pobyt we Lwowie delegacja ORA wykorzystała także aby wraz z innymi
adwokatami z Krakowskiej Izby, którzy brali udział w wyjeździe, zwiedzać to mia-
sto pełne wspaniałych zabytków i niepowtarzalnego uroku i aby zapalić świeczkę z
okazji ubiegającego święta zmarłych na grobach znanych i także zapomnianych.

adw. Stanisław J. Jaźwiecki


