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UCHWAŁA NR 5/2014
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 15 stycznia 2014 r.
Na podstawie § 12 ust. 1 Regulaminu działania organów adwokatury i organów izb
adwokackich uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury 20 listopada 2010 roku,
Naczelna Rada Adwokacka przyjęła ramowy plan pracy na 2014 rok.
Naczelna Rada Adwokacka:
1. Podejmie działania celem promowania wizerunku
świadczącego pomoc prawną profesjonalnie i etycznie.

adwokata

jako

zawodu

2. Podejmie działania celem promowania w społeczeństwie idei ubezpieczeń ochrony
prawnej.
3. Podejmie we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości działania edukacyjne
w zakresie prawa w szkołach ponadpodstawowych.
4. Będzie aktywnie uczestniczyć w procesie stanowienia prawa, podejmując działania
mające na celu poprawę jakości stanowionego prawa, w tym w szczególności
w zakresie dotyczącym praw i wolności obywatelskich oraz funkcjonowania organów
wymiaru sprawiedliwości (retencja danych, ustrój sądów powszechnych, prokuratura);
będzie podejmować działania w celu ochrony obywateli przed tzw. e-wykluczeniem.
5. Będzie podejmować działania zmierzające do poprawy warunków funkcjonowania
organów pomocy prawnej oraz wykonywania zawodu adwokata.
6. Będzie kontynuować działania na rzecz propagowania wśród adwokatów i aplikantów
adwokackich działalności pro bono, w tym także w zakresie tzw. tygodnia pomocy
osobom pokrzywdzonym przestępstwami.
7. Podejmie działania w celu zwalczenia nieuczciwej konkurencji wobec podmiotów
bezprawnie posługujących się tytułem „adwokat”.
8. Zorganizuje przy udziale OBA archiwum adwokatury.
9. Przygotuje przy udziale OBA sprawozdanie o sytuacji socjalnej adwokatów
z wnioskami o możliwości objęcia opieką samorządową osób znajdujących się
w trudnej sytuacji osobistej i materialnej.
1

NACZELNA RADA ADWOKACKA
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
tel. +48 22 505 25 00, + 48 22 505 25 01, fax +48 22 505 25 08
e-mail: nra@nra.pl www.adwokatura.pl

10. Będzie kontynuować współpracę z samorządami zaufania publicznego.
11. Podejmie działania w celu oceny zasad etyki z perspektywy zmodyfikowanej
procedury karnej (i cywilnej) i podejmie ewentualne decyzje nowelizacyjne kodeksu
etyki.
12. Podejmie działania w celu rozszerzenia uprawnień adwokatów.
13. Dokona analizy prawnych warunków wykonywania zawodu adwokata w formie
spółek kapitałowych.
14. Opracuje projekt kompleksowego systemu pomocy prawnej z urzędu, w tym także
w zakresie nieodpłatnej przesądowej pomocy prawnej; podejmie działania w celu
„urynkowienia” taksy adwokackiej.
15. Będzie utrzymywać kontakty z międzynarodowymi organizacjami adwokatur
i adwokatów oraz z samorządami adwokackimi w krajach sąsiadujących z Polską.
16. Dokona analizy zasad odbywania aplikacji adwokackiej pod kątem faktycznych
możliwości zatrudniania aplikantów w kancelariach adwokackich oraz sprawowania
patronatu nad aplikantami przez adwokatów i sformułuje wnioski w tym zakresie.

Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej
(Jacek Trela)
adw. Jacek Trela
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