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POSIEDZENIE
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Posiedzenie w dniu 5 czerwca 2004 r. otworzył Prezes NRA adw. Stanisław Ry-
mar. Złożył gratulacje nowo wybranym Dziekanom ORA w Warszawie adw. Jacko-
wi Treli i w Łodzi adw. Andrzejowi Pelcowi. W dalszym toku wystąpienia Prezes
omówił znakomitą wystawę w Lublinie w Muzeum Lubelskim, Oddział Martyrolo-
gii, poświęconą patriotycznym postawom adwokatury Izby Lubelskiej w okresie
okupacji hitlerowskiej i sowieckiej w latach 1939–1944, oraz doniosłe uroczystości
Izby Katowickiej, związane z obchodami 85-lecia powstania Izby. Przedstawił prze-
bieg spotkania w Gdańsku z Wicemarszałkiem Sejmu Donaldem Tuskiem. Podniósł
konieczność nieustannego kontaktu w ośrodkach regionalnych z przedstawicielami
lokalnych elit społecznych i partii politycznych dla uświadomienia roli i zadań ad-
wokatury w systemie państwa prawa. Wiceprezes NRA adw. Wojciech Hermeliński
zreferował przebieg wizyty pana Petera Williamsona, President The Law Society Of
England and Wales w dniu 30 czerwca 2004 r. w Warszawie. W rozmowie z Go-
ściem poruszono kwestię „prania brudnych pieniędzy”, naboru na aplikację, liczby
prawników w parlamencie brytyjskim. Otóż na 600 posłów w Izbie Gmin jest 100
prawników. Co do „prania brudnych pieniędzy” od pewnego czasu istnieje w Wiel-
kiej Brytanii obowiązek informowania przez adwokata organów kontroli skarbowej
o podejrzanych transakcjach.
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Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki poruszył kilka spraw finansowych, które jak
dotąd nie znalazły ostatecznego rozwiązania (np. kasy fiskalne, ewent. opodatko-
wanie składek samorządowych). Uczestnicy plenarnego posiedzenia poddali dys-
kusji raport Prezesa UOKiK na temat wolnych zawodów i ograniczeń konkurencji.
W dyskusji udział wzięli adw. adw. dr Andrzej Kubas, Rajmund Żuk, Jacek Trela, Jan
Halkiewicz, Jerzy Korsak, Grzegorz Janisławski, Piotr Blejer, Andrzej Marcinkowski,
Zbigniew Dyka, Jerzy Lipski, Aleksandra Przedpełska, Andrzej Siemiński, Andrzej
Michałowski, Tadeusz Kilian, Stanisław Szufel. Szeroka dyskusja odbyła się również
w przedmiocie powiadomienia Głównego Inspektora Informacji Finansowej o pro-
wadzonej działalności adwokackiej w związku z ustawą o przeciwdziałaniu „prania
brudnych pieniędzy” i finansowania terroru.

Podjęto kilka uchwał o doniosłym dla adwokatury znaczeniu, które zamieszcza-
my w niniejszym numerze „Palestry”.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W dniu 4 maja 2004 r. odbyło się kolejne w bieżącej kadencji NRA posiedzenie
Prezydium.

Tematyka obrad tym razem była bardzo różnorodna i niezdominowana przez
projekt ustawy o adwokaturze. Zajmowano się sprawą organizacji obchodów
60-lecia Powstania Warszawskiego, upamiętnienia tego doniosłego wydarzenia o
randze historycznej. Ufundowane zostały tablice dokumentujące udział adwoka-
tów i aplikantów w Powstaniu, obelisk na terenie Muzeum Powstania Warszawskie-
go przy ulicy Przyokopowej w Warszawie. Omawiana była sprawa Zjazdu Adwoka-
tury, powołano komisję zjazdową do przygotowania tez oraz organizacyjną.

W posiedzeniu Prezydium w charakterze gości wzięli udział członkowie rodziny
śp. Adw. Edwarda Wende (siostra i córka) w związku ze zbliżającą się drugą edycją
nagrody im. Edwarda Wende.

W polu widzenia członków Prezydium stanął również problem bardziej efek-
tywnego wykorzystania lokalu, biura NRA w Brukseli. Złożone zostały sprawozda-
nia z kilku od dawna pilotowanych przez NRA przedsięwzięć, jak np. seminarium,
odbywającego się w lokalu przedstawicielstwa NRA w Brukseli, którego organizato-
rem był Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński (23 kwietnia 2004 r.) w przedmiocie
przepisów antydyskryminacyjnych w prawie polskim. Omówiono konferencję
wspólną Rzecznika Dyscyplinarnego NRA adw. Z. Dyki i Prezesa WSD adw. Jana


