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Marcinkowski, J. Trela, W. Łyczywek, S. Szufel, R. Żuk, W. Szczepiński, A. Warfoło-
miejew, E. Stawicka, M. Bednarkiewicz, P. Blajer, L. Ławrowski, A. Berger, G. Jani-
sławski, J. Kwietnicki, Z. Marciniak, T. Kilian, J. Korsak, J. Naumann, A. Michałowski,
W. Hermeliński. Przedyskutowano wszystkie najistotniejsze problemy wynikające z
sytuacji w adwokaturze i wokół niej w kontekście naporu określonych sił parlamen-
tarnych, mediów, na otwarcie adwokatury, nie tylko zaprzeczające jej wartościom,
ograniczające w sposób nieuprawniony jej samorządność, ale jednocześnie głębo-
ko sprzeczne z interesem publicznym. Zebraniu plenarnemu przewodniczył z wła-
ściwym mu taktem i trzeźwą oceną sytuacji adw. Zbigniew Dyka, Rzecznik Dyscy-
plinarny NRA. Zaproponował wyłaniającą się potrzebę przesyłania szybkich infor-
macji członkom NRA nt. rozwiązywanych bieżących zagadnień adwokatury, częst-
sze zwoływanie nadzwyczajnych plenarnych posiedzeń NRA, dla inspirowania i
rozwiązywania sytuacji, które czasami zmieniają się z dnia na dzień. Podał liczne
przykłady takich zagadnień, gdzie istnieje potrzeba rozwiązywania ich niejako „z
marszu”. Adwokatura nie może dać się zaskoczyć, często nieoczekiwanym zdarze-
niom i sytuacjom.

Trzeba podnieść niezwykle wysoki i odpowiedzialny poziom wystąpień wszyst-
kich dyskutantów, wytwarzających nieodparte przeświadczenie, że nic co ważne
dla naszych spraw nie uchodzi uwagi naczelnego organu adwokatury.

Andrzej Bąkowski

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Z ważniejszych spraw rozpatrywanych na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu
2 marca 2004 r. należą odniesienia do spotkań z posłami w sprawie nowelizacji
p. o a. (adw. A. Michałowski, Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński).

Adw. Jerzy Naumann Rzecznik Dyscyplinarny stwierdził konieczność sporządza-
nia bardziej sformalizowanych sprawozdań ze spotkań z posłami, choćby w formie
przejrzystych notatek.

Adw. A. Siemiński Sekretarz NRA poinformował o przebiegu panelu w dniu 29
lutego 2004 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nt. dostępu do
trzech zawodów prawniczych, radcowskiego, adwokackiego i notarialnego. Do-
strzegł wyraźną niechęć ze strony przedstawiciela PiS zarzucającego wszystkim kor-
poracjom prawniczym brak otwarcia na oczekiwania absolwentów uczelni prawni-
czych.

Adw. J. Naumann stwierdził, że strona internetowa adwokatury winna być bar-
dziej przejrzysta i zrobiona bardziej profesjonalnie, ale to wiąże się z wydatkami,
choćby na zaangażowanie specjalisty na stanowisko obsługi.
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✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 16 marca 2004 r. adw. Andrzej Micha-
łowski na życzenie Prezesa NRA adw. St. Rymara złożył sprawozdanie o posiedze-
niu w Kancelarii Prezydenta RP Zespołu do opracowania projektów ustaw gwaran-
tujących równy dostęp do zawodów prawniczych, ale równocześnie zapewniają-
cych samorządom właściwą rolę w naborze aplikantów. W dalszym toku obrad Pre-
zydium omawiano sprawę tablic upamiętniających udział adwokatów w Powstaniu
Warszawskim, jednej z nich na ścianie budynku siedziby NRA. Prezes St. Rymar i
Sekretarz A. Siemiński złożyli sprawozdanie z wizyty u Prezydenta RP, któremu
przedstawili zarys działalności adwokatury w 2003 r.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 30 marca 2004 r. prace Zespołu ds. no-
welizacji przepisów o pomocy prawnej świadczonej z urzędu przedstawił adw.
Marcin Radwan-Röhrenschef. Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński zreferował
sprawozdanie z udziału w dniach 23–26 marca 2004 r. w Tel Avivie w XII Między-
narodowym Kongresie Stowarzyszenia Prawników Żydowskich. Prezydentowi Sto-
warzyszenia wręczył medal 85-lecia Adwokatury Polskiej.

Przyznano dotacje finansowe z Funduszu Inwestycyjnego NRA – Okręgowym
Radom w Rzeszowie, Białymstoku i Bielsku-Białej. W związku z podpisaniem przez
Prezydenta RP ustawy o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” i przeciw-
działaniu terroryzmowi – postanowiono wnieść skargę konstytucyjną do Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie obowiązku łamania tajemnicy adwokackiej związanej
z prowadzonymi przez adwokatów sprawami.

✶

Posiedzenie prezydium NRA w dniu 13 kwietnia 2004 r. koncentrowało się wo-
kół zagadnień nowelizacji p. o a. Adw. A. Michałowski Dyrektor OBA złożył spra-
wozdanie z udziału w pracach w Sejmowej Podkomisji Nadzwyczajnej. Poddano
dyskusji projekt stenografowania posiedzeń plenarnych NRA.

✶

W odpowiedzi na przesłane przez Prezesa St. Rymara Ministrowi Sprawiedliwo-
ści Panu Markowi Sadowskiemu życzenia pomyślności i dobrej współpracy z adwo-
katurą, Sekretariat NRA otrzymał, utrzymany w serdecznej tonacji list Ministra Spra-
wiedliwości zawierający podziękowania za przesłane Mu życzenia i wyrażające
przekonanie, że w przyszłości współpraca między Naczelną Radą Adwokacką i
Ministerstwem Sprawiedliwości ułoży się pomyślnie.

Andrzej Bąkowski
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W numerze 3–4/2004 „Palestry”, w związku z atakiem terrorystycznym w Ma-
drycie, opublikowane zostały listy kondolencyjne Prezesa NRA adw. Stanisława
Rymara. Poniżej zamieszczamy podziękowanie Prezesa Hiszpańskiej Naczelnej
Rady Adwokackiej na tamte listy:

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w Hiszpanii
Carlos Carnicer Diez

Madryt, 1 kwietnia 2004 r.

Szanowny Pan
Stanisław Rymar
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Kolego i Drogi Przyjacielu,
Pragnę złożyć wyrazy podziękowania za pełne ciepła słowa współczucia i solidar-

ności w bólu, skierowane do nas, w związku ze straszliwym zamachem z 11 marca.

Łączę pozdrowienia
Carlos Carnicer Diez

✶

Pan
Stanisław Rymar
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie i Drogi Staszku,
W imieniu polskich uczniów i nauczycieli Liceum w St. Germain-en Laye serdecz-

nie dziękuję za zestaw map przekazany tejże szkole przez Naczelną Radę Adwokac-
ką za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Paryżu.

Ten piękny upominek jest nieocenioną pomocą dydaktyczną nie tylko przy na-
uczaniu geografii lecz także historii i literatury polskiej, gdyż zdecydowanie łatwiej
przyswaja się odległe zaszłości mając przed oczami mapę historyczną z takimi miej-
scami jak np. Kamieniec Podolski, Orsza, Chocim, Cecora czy Krzemieniec.

Z ogromną satysfakcją mam też przyjemność poinformować Pana Prezesa, iż nie-
zależnie od swej roli dydaktycznej – dar społeczności adwokackiej spełnia także i
rolę propagandową pobudzając zainteresowanie Polską i polskością wśród francu-
skich uczniów tego renomowanego liceum.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
Andrzej Tarnawski

Konsul Generalny RP
w Paryżu


