
Andrzej W. Konopka

Kronika adwokatury : posiedzenie
Naczelnej Rady Adwokackiej
Palestra 41/7-8(475-476), 220-221

1997



K ro n ik a  A d w o k a tu ry

Posiedzenie 
Naczelnej Rady Adwokackiej

► W dniach 12 i 13 kwietnia 1997 roku, odbyło się w DPTA 
w Grzegorzewicach dziesiąte w obecnej kadencji posiedzenie plenarne 
Naczelnej Rady Adwokackiej.

Po otwarciu obrad Prezes NRA poinformował zebranych o powoła
niu adw. R om ana Kuczyńskiego na stanowisko Sędziego Sądu Naj
wyższego, a adw. Jerzego Karziew icza na stanowisko Sędziego Sądu 
Apelacyjnego w Gdańsku. Obu powołanym Sędziom złożył serdeczne 
gratulacje oraz życzenia. Składając sprawozdanie z prac Prezydium 
NRA -  prezes NRA omówił szczegółowo przebieg postępowania 
legislacyjnego w Senacie dotyczącego uchwalonej przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy prawo o adwokaturze i innych ustaw.

Niezależnie od innych poprawek Senat -  przychylając się do stano
wiska środowiska sędziowskiego, zawnioskował zniesienie zakazu 
łączenia w rodzinie stanowisk sędziego z zawodem adwokata lub radcy 
prawnego. Następnie Prezes NRA poinformował o spotkaniu przed
stawicieli adwokatur państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej w Budapesz
cie oraz o wizycie w Pradze.

W czasie obrad plenarnych do Grzegorzewie przybył Prezes Austria
ckiej Rady Adwokackiej adw. Klauss Hoffmann -  goszczący w Polsce 
na zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej.

W toku wizyty dokonano wymiany poglądów na temat współpracy 
obu adwokatur.

Dyskusję nad problematyką nowelizacji Zbioru Zasad Etyki Ad
wokackiej i Godności Zawodu postanowiono kontynuować na następ
nym posiedzeniu plenarnym.

Naczelna Rada Adwokacka postanowiła na jesiennym posiedzeniu 
plenarnym dokonać analizy spraw z urzędu za I półrocze 1997 r., 
w oparciu o materiały sprawozdawcze rad okręgowych.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła następujące uchwały:
1. zobowiązującą adwokatów zamierzających otwierać firmy za 

granicą do uprzedniego informowania o powyższym organów samo
rządowych;
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2. wyrażające poglądy o celowości zachowania samorządu zawodo
wego Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców w Zakresie 
Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi;

3. o potrzebie zmiany przepisów k.p.c. dotyczących kasacji;
4. w sprawie dostosowania wewnętrznych przepisów adwokatury do 

znowelizowanej ustawy prawo o adwokaturze;
5. o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania z wykonania budżetu za 

1996 rok;
6. o wysokości składki na potrzeby NR A na rok 1997 oraz na 

fundusz inwestycyjno-remontowy.
7. o zatwierdzeniu preliminarzy budżetowych na 1997 rok.
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■ Spotkania, konferencje, wizyty

► Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów (International Bar 
Association -  IB A) obchodzi pięćdziesięciolecie. Powstało w 1947 r. 
w Nowym Jorku. Ma na celu rozwijanie kontaktów i współpracy 
adwokatur i stowarzyszeń prawniczych oraz ich członków na całym 
świecie. Pomaga w tworzeniu i wzmacnianiu organizacji adwokackich. 
Działa na rzecz rozwijania obsługi prawnej społeczeństwa oraz coraz 
lepszej wiedzy o orzecznictwie sądowym w różnych dziedzinach prawa. 
Podejmuje wspólne badania nad problemami pojawiającymi się przy 
stosowaniu prawa. IBA promuje wymiar sprawiedliwości zgodny z za
sadami rządów prawa, a także cele i zasady ONZ w tej sferze. Wśród 
założycieli IBA z Europy byli adwokaci: Czechosłowacji, Hiszpanii, 
Szkocji, Anglii i Austrii.

W rocznicę powstania IBA w Nowym Jorku zebrali się adwokaci 
z całego świata. Polską Adwokaturę reprezentowali podczas tych 
uroczystości: adw. Czesław Jaworski -  prezes Naczelnej Rady Ad
wokackiej i adw. Marek Antoni Nowicki -  członek NRA.

Otwarcie uroczystości odbyło się w Złotej Sali hotelu Plaża, na 
skraju Piątej Alei i Central Parku. Zebranych ok. tysiąca adwokatów 
powitał prezydent IBA Desmond Fernando z Colombo (Sri Lanka), 
wybrany do pełnienia tej funkcji w 1996 r.

Następnie zabrał głos Sekretarz Generalny ONZ Kofi Amman. 
Mówił o zadaniach ONZ, która musi wzmacniać rządy prawa i po
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