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Kronika Adwokatury

■  Posiedzenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej

► 10 lutego 1996 r. w Warszawie odbyło się drugie w obecnej 
kadencji posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej. Obrady 
otworzył Prezes NRA adw. Czesław Jaworski. Przedstawiając informa
cję o pracach Prezydium NRA -  Prezes NRA omówił między innymi 
problemy związane:
-  z planem rozmieszczenia,
-  z przebiegiem egzaminów adwokackich,
-  z doskonaleniem zawodowym i podjętych działań zmierzających do 

zorganizowania sympozjów na temat kasacji,
-  oraz stanowisko wyrażone przez Prezydium NRA w sprawie zrzeka

nia się pełnomocnictwa przez obrońców w czasie trwania procesu. 
Naczelna Rada Adwokacka po dyskusji zaakceptowała powyższe

stanowisko.
Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę zobowiązującą okręgo

we rady adwokackie do wykonania planu na rok 1995, przedstawienia 
przyczyn niewykonania planu na dzień 31 grudnia 1995 r., a także do 
opracowania realnych potrzeb w zakresie planu na rok 1996.

W ramach wykonania Uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury 
w Poznaniu -  NRA uznała za celowe utrzymanie centralnego funduszu 
inwestycyjno-remontowego oraz powołała Komisję do opracowania 
projektu zmian Regulaminu aplikacji adwokackiej.

Naczelna Rada Adwokacka omówiła szczegółowo problematykę 
związaną z nowelizacją art. 87 k.p.c., uznając w związku z dokonanymi 
zmianami za konieczne przyspieszenie postępowania legislacyjnego 
w zakresie zmian w ustawach Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach 
prawnych. W przypadku, gdyby to postępowanie nie zostało zakoń
czone przed 1 lipca 1996 r. -  to jest dniem wejścia w życie znowelizo
wanego art. 87 k.p.c. -  Naczelna Rada Adwokacka uznała za konieczne 
stosowne wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego udzielając Prezy
dium NRA upoważnienie w tym zakresie.

Naczelna Rada Adwokacka upoważniła nadto Prezydium NRA do 
wystąpienia do I Prezesa Sądu Najwyższego z wnioskiem o zmianę 
obowiązujących zasad dotyczących obron z urzędu.

Został zaakceptowany podział czynności między członków Prezy
dium, plan posiedzeń plenarnych w roku 1996. Wyrażono uznanie dla 
okręgowych rad adwokackich we Wrocławiu i Wałbrzychu za zor
ganizowanie obchodów 50-lecia Adwokatury Dolnośląskiej.

W dalszej części obrad Naczelna Rada Adwokacka podjęła uchwałę
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o zmianie regulaminu dotyczącego przyznawania odznaki „Adwokatu
ra Zasłużonym” .

Naczelna Rada Adwokacka po zapoznaniu się z Oświadczeniem 
Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 18 stycznia 1996 r. podzieliła 
w pełni zawartą w tymże Oświadczeniu ocenę aktualnej sytuacji 
w kraju i w podjętej uchwale wyraziła własne stanowisko.

Andrzej W. Konopka

Uchwała nr 4/II/96 
Naczelnej Rady Adwokackiej 

z 10 lutego 1996 r.

Naczelna Rada Adwokacka podziela zaniepokojenie wielu środowisk 
w kraju drastycznym obniżeniem zaufania do najważniejszych instytucji 
państwowych, społecznych oraz wymiaru sprawiedliwości, które znajdują 
wyraz w publicznie przedstawianych stanowiskach, a zwłaszcza w oświa
dczeniu Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz w uchwale Senatu 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierowanie się interesem grupowym i osobistym bardziej niż dobrem 
ogólnym, niewyjaśnienie wielu spraw godzących w podstawowe wartości 
jak prawda, sprawiedliwość, równość wobec prawa, uczciwość i honor 
stwarza rzeczywiste zagrożenie dla demokratycznego państwa i szeroko 
rozumianych postaw obywatelskich.

Szczególne zaniepokojenie wywołuje brak szacunku dla prawa, wyraź
ny spadek autorytetu organów wymiaru sprawiedliwości.

Naczelna Rada Adwokacka oczekuje podjęcia zdecydowanych dzia
łań, którym przyświecać będzie interes państwa jako wspólnego dobra 
wszystkich Polaków.
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