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Kronika adwokatury

Szczególnie mocno zabrzmiał głos adw. J. Treli, Dziekana Okręgowej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie, który w dyskusji podniósł ogromną społeczną i służebną rolę
adwokatury i jej zaangażowanie w życie kraju, działanie na rzecz szeroko pojętego
wymiaru sprawiedliwości, istotnych interesów państwa i obywateli. Jednocześnie
wskazał na potrzebną zmianę systemu naboru na aplikację dając przykłady możli-
wych rozwiązań. Równie znaczący wydźwięk miało wystąpienie adw. H. Rossy, Dzie-
kana ORA we Wrocławiu, który wykazał ściśle populistyczny charakter projektu PiS.

Prezydium Zjazdu przewodniczył adw. Czesław Jaworski, były Prezes NRA.
Komisji Wnioskowej Zjazdu, która opracowała projekt uchwały Zjazdowej prze-

wodniczył były Dziekan ORA w Warszawie adw. Andrzej Rościszewski.
Komisja opracowała uchwałę Zjazdu, której tekst zamieszczamy. Zauważyć na-

leży, iż uchwałę uczestnicy Zjazdu podjęli nieomal jednomyślnie.
Tekst powyższy jest tylko sygnalizacją problemów Zjazdu. Szersze omówienie

znajdzie się w jednym z najbliższych numerów „Palestry”.
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POSIEDZENIA NRA

Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się w Warszawie w
dniu 26 października 2003 r. poświęcone było ustaleniu ostatecznego tekstu pro-
jektu ustawy o adwokaturze przygotowanego przez samą adwokaturę. Poprzednio
relacjonowaliśmy o powołaniu do jej opracowania Komisji, która prace zakoń-
czyła. Obecnie tekst został zaakceptowany przez NRA po solidnej wielogodzin-
nej dyskusji. Tekst jest dostępny w siedzibach poszczególnych ORA i na stronach
internetowych adwokatury.

✶

W dniu 6 listopada 2003 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie NRA poświęco-
ne sprawom legislacyjnym związanym z projektem adwokatury jak i PiS.

Prezes NRA adw. St. Rymar poinformował zebranych o spotkaniu w Kancelarii
Prezydenta RP z Minister Jolantą Szymanek-Deresz, w którym wzięli również udział
Prezes KRRP A. Kalwas oraz Prezes KRN Z. Klejment.

Na posiedzeniu plenarnym NRA omawiana była ewentualna inicjatywa ustawo-
dawcza Prezydenta RP w przedmiocie nowelizacji ustawy o adwokaturze po spełnie-
niu przez nią określonych warunków dotyczących m.in. naboru kandydatów i egza-
minu na aplikację adwokacką. Odbyła się w tej mierze wszechstronna dyskusja nie-
pozbawiona elementów kontrowersji. Sprawozdanie z dyskusji znajdzie swój wyraz
w protokole posiedzenia plenarnego dostępnego w biurach ORA.
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