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Listy do redakcji

KRONIKA ADWOKATURY

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Z głównych tematów posiedzenia Prezydium NRA w dniu 29 czerwca 2004 r.
należy odnotować uchwałę podjętą w związku z ocenami zawartymi w dokumen-
cie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zatytułowanym „Analiza ograni-
czeń konkurencji w sektorze wolnych zawodów”. Uchwała została opublikowana
w poprzednim numerze „Palestry”.

W przedmiocie udzielania pomocy prawnej dziennikarzom lokalnych mediów
w momencie ich skonfliktowania z lokalnymi władzami został zorganizowany pa-
nel w siedzibie NRA w dniu 15 czerwca br. Obecni byli dziennikarze z Centrum
Monitoringu Wolności Prasy i Obserwatorium Wolności Mediów, spotkanie odbyło
się z udziałem rzecznika prasowego NRA adw. Agnieszki Metelskiej. Ustalono ko-
nieczność stworzenia listy wyspecjalizowanych w prawie prasowym adwokatów,
szczególnie z mniejszych ośrodków kraju.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 29 lipca 2004 r. dyskutowano na temat
nowelizacji p. o a.

Adw. A. Siemiński, Sekretarz NRA zreferował przebieg kilku posiedzeń Podkomi-
sji Sejmowej zajmującej się nowelizacją. Omawiano na nich sprawę kosztów finan-
sowania konkursów na aplikację adwokacką. Ministerstwo Sprawiedliwości konse-
kwentnie sprzeciwia się angażowaniu sędziów w prace konkursowe. Obliczono, że
do tych prac należałoby oddelegować ok. 200 sędziów, na co Ministerstwo nie
chce się zgodzić.
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Adw. Andrzej Michałowski zreferował problem opracowania regulaminu postę-
powania w celu realizacji obowiązków nałożonych ustawą o przeciwdziałaniu
wprowadzenia do obrotu „brudnych pieniędzy” oraz finansowania terroryzmu.
Adw. A. Michałowski uważa, iż każda kancelaria adwokacka winna w swoim zakre-
sie opracować taki regulamin, pomysł ten został pozytywnie oceniony przez Prezy-
dium NRA.

Prezes NRA adw. St. Rymar omówił sprawę II edycji konkursu nagrody im.
Edwarda Wende, a Skarbnik NRA adw. Piotr Sendecki poinformował o możliwych
różnych interpretacjach stosowania podatku VAT dotyczącego wynagrodzeń za
sprawy z urzędu. Brak jest jasności w tej mierze, która powinna być omówiona w
drodze dodatkowych rozmów z Ministerstwem Finansów.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 17 sierpnia 2004 r. odbyła się dyskusja
nad nowa wersją (z dnia 9 sierpnia 2004 r.) ustawy o zawodach zaufania publiczne-
go.

Uwagi adwokatury odnośnie do tego wariantu opracowali adw. adw. P. Sendec-
ki, W. Szczepiński i Wiceprezes NRA adw. dr hab. A. Kubas. Po dyskusji zapadła
uchwała Prezydium.

Poruszono również kwestię Biura NRA w Brukseli oraz informatyzację NRA.
Przedyskutowano działalność DPTA w Grzegorzewicach, która niestety przynosi
znaczne straty finansowe. Ostatecznie sprawa zostanie przekazana do decyzji na
Zjeździe Adwokatury.

✶

Uczestnicy posiedzenia Prezydium NRA w dniu 31 sierpnia 2004 r. wyrazili zde-
cydowany sprzeciw dla propozycji Krajowej Rady Radców Prawnych, która bez ja-
kiegokolwiek porozumienia z adwokaturą usiłowała wprowadzić do kodyfikacji
karnych zmianę do Kodeksu karno-skarbowego, umożliwiającą udział radców
prawnych w charakterze obrońców w postępowaniu karno-skarbowym. Prace nad
przygotowaniem Zjazdu Adwokatury są już w pełnym toku. Rozważano kwestie
techniczne związane z tym wydarzeniem, w szczególności z wydaniem sprawozda-
nia z działalności adwokatury w okresie międzyzjazdowym.

Andrzej Bąkowski

Na posiedzeniu w dniu 12 października br. Prezydium NRA podjęło następującą
uchwałę:


