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cały cykl współpracy między adwokaturą a nauką, że jest to sym
pozjum, które przyniesie w rezultacie korzyść najwyższemu do
bru: ideałowi praworządności”.

*

Następnie przewodniczący drugiego zebrania plenarnego prof, 
TOMASZ DYBOWSKI ogłosił, że uważa sesję za zamkniętą.

Ulaczeing Rada Adwokacka

1.

Z PRAC PREZYDIUM NRA

Wizyta prezesa NHA adw. dra Kazimierza Łojcwskicgo 
u członka Rady Państwa prof. Kazimierza Secomskiego

Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski poinformował Prezydium, że 
w dniu 12 maja br. złożył wizytę członkowi Rady Państwa prof. Kazi
mierzowi Secomskiemu. W rozmowach poruszane były problemy planu roz
mieszczenia adwokatów i wynagrodzenia za czynności zespołów adwokac
kich oraz kwestia planowanej wizyty Prezydium NRA u Przewodniczącego 
Rady Państwa gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

W trakcie wizyty poruszone zostały także problemy wykładni art. 4 
prawa o adwokaturze. Prezes NRA poinformował w związku z tym prof. 
Secomskiego, że u odpowiednich władz złożony został dokument zawiera
jący stanowisko samorządu adwokackiego co do stosowania w praktyce 
art. 4 p. o a.

2

Narada sekretarzy okręgowych rad adwokackich

W dniu 16 maja 1987 r. odbyła się w lokalu. NRA narada sekretarzy 
okręgowych rad adwokackich. Naradę prowadził sekretarz NRA adw. Sta
nisław Rymar. Udział w niej wziął także zastępca sekretarza adw. Andrzej 
Kozanecki.

Przedmiotem spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie zagad
nień wiązanych ze sposobem załatwiania spraw kadrowych w okręgo
wych radach adwokackich.

Spotkanie otworzył i słowo wstępne wygłosił adw. Stanisław Rymar, 
po czym przedstawione zostały dwa referaty: adw. A. Sandomierskiego 
i adw. A. Siemiątkowskiego.

Adw. Andrzej Sandomierski omówił obszernie problematykę związaną
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z treścią uchwały NRA nr 4/II/87 z dnia 28 marca 1987 r. o zasadach 
wpisów na listą adwokatów i aplikantów adwokackich. Odpis tej uchwa
ły doręczono wszystkim przybyłym przedstawicielom ORA.

Adw. Andrzej Siemiątkowski omówił orzecznictwo NSA związane z 
samorządem adwokackim, a w szczególności ze sprawami kadrowymi.

Po wystąpieniach sekretarzy prawniczych NRA wywiązała się ożywiona 
dyskusja, której przebieg wyraźnie wskazywał na celowość zorganizowania 
tego spotkania, a nawet na potrzebę jego powtórzenia jesienią br. Zebra
ni przedstawiciele rad adwokackich zgodnie podkreślili potrzebę zorga
nizowania instruktażu i udzielenia przez to pomocy w zakresie prawidło
wego załatwiania spraw kadrowych.

W naradzie wzięło udział osiemnastu przedstawicieli okręgowych rad. 
Nieobecni koledzy usprawiedliwiali nieobecność z wyjątkiem przedsta
wicieli ORA w Szczecinie, Wałbrzychu i Gdańsku. Przedstawiciela Minis
terstwa Sprawiedliwości nie było mimo wysłanego zaproszenia.

adw. Andrzej K o zaneck i
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i.

Wybór dwóch adwokatów w skład Rady Krajowej PRON

Wiceprezes NRA adw. Zbigniew Czerski poinformował Prezydium NRA, 
że w skład Rady Krajowej PRON weszło dwóch adwokatów: Andrzej 
K l b a n o w s k i  i Jerzy K e j n a, oraz poinformował o uchwałach podję
tych na Kongresie PRON.

2.
Sprawozdanie z pobytu delegacji adwokatury polskiej i Krajowej Rady 

Radców Prawnych na Kongresie w Rzymie, poświęconym miejscu i roli 
adwokatury w wielkich współczesnych systemach prawnych

W dniach od 21 do 23 maja 1987 r. odbył się w Rzymie światowy Kon
gres poświęcony tematyce miejsca i roli adwokatury w wielkich współ
czesnych systemach prawnych. W Kongresie ze strony polskiej wzięli 
udział imiennie zaproszeni przez organizatorów: prezes Naczelnej Rady 
Adwokackiej adw. dr Kaziemierz Ł o j e w s k i  i prezes Krajowej Rady 
Radców Prawnych dr Józef Zy c h .

Założeniem Kongresu było przedstawienie i przedyskutowanie trzech 
podstawowych systemów adwokatury we współczesnym świecie, a mia
nowicie systemu anglosaskiego opartego na com m on law, systemu euro


