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Po wysłuchaniu informacji Prezesa oraz po 
przeprowadzeniu dyskusji w związku z tą infor
macją, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
postanowiło:

Wyrazić głęboki niepokój z powodu spo
sobu i trybu przyjętego w procesie legislacyj
nym w sprawie projektu ustawy Prawo o ad
wokaturze, przedstawionego w imieniu 16 po
słów przez panią posłankę Teresę Liszcz.

Niepokój wywołany jest przede wszystkim 
niezrozumiałym pośpiechem związanym z roz
poznawaniem tego projektu (projekt ustawy 
o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz 
projekt zmiany ustawy o radcach prawnych nie 
zostały poddane procesowi legislacyjnemu od 
maja br. a projekt ustawy Prawo o adwokaturze 
wpłynął do Sejmu 10 października 1990 r.), co 
sprawiło:
— że projekt ten nie mógł być skonsultowany 

ze środowiskiem adwokackim w restryktyw
nie zakreślonym terminie do 15 listopada 
1990 r. (pismo podpisane przez pana posła 
J. Zycha wpłynęło do NRA 31 .X.1990 r.),

— że połączone Komisje Sejmowe nie uwzglę
dniły wniosku o zdjęcie z porządku obrad 21

listopada 1990 r. projektu tej ustawy z uwagi 
na nieprzeprowadzenie konsultacji społecz
nej, w szczególności w środowisku adokac- 
kim a także radców prawnych,

— że przedstawiciele Naczelnej Rady Adwoka
ckiej nie zostali zaproszeni na obrady połą
czonych Komisji 21 listopada 1990 r„

— że połączone Komisje przystąpiły do prac 
nad projektem bez jakiejkolwiek analizy i ze
brania niezbędnych danych dla ustalenia 
skutków ekonomicznych, społecznych i po
litycznych, jakie wywoła uchwalenie takiej 
ustawy.
Uzasadnienie projektu nie zawiera żadnych 

danych poza szeregiem kategorycznych stwier
dzeń niejednokrotnie pozbawionych podstaw 
faktycznych.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej po
stanowiło zawiadomić o swoim stanowisku 
pana Marszałka Sejmu RP, panów Przewod
niczących Komisji Ustawodawczej i Komisji 
Sprawiedliwości, pana Ministra Sprawiedliwo
ści, wszystkich przewodniczących frakcji sej
mowych, a także pana Marszałka Senatu.

KONFERENCJE, SPOTKANIA, WIZYTY

0  W dniach od 9 do 23 września 1990 r. prezes NRA 
adw. M. Bednarkiewicz przebywał w USA. Wziął udział 
w kongresie IBA oraz odbył szereg spotkań m.in. z miejs
cowymi adwokatami polskiego pochodzenia.

0  W dniach 24—27 września 1990 r. odbyło się 
w Warszawie kolejne seminarium prawa gospodarczego 
zorganizowane przez British-Polish Legal Association 
i NRA. Była to kontynuacja seminarium ze stycznia 1990 r.

% W dniach 13—14 kwietnia 1991 r. ma być 
zorganizowane w Grzegorzewicach sympozjum nt. 
praw człowieka.


