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KONFERENCJE, SPOTKANIA, WIZYTY

- przygotowaniu zmian w zakresie obowiązujących regulaminów dotyczących: 
aplikacji adwokackiej, funduszu inwestycyjno-remontowego.
Przedyskutowano zagadnienie planu rozmieszczenia.
Wyrażono pogląd o konieczności organizowania sympozjum unifikacyjnego 
oraz konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich.

KONFERENCJE, SPOTKANIA, WIZYTY

>*■ - W dniu 17 kwietnia 1991 r. w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej w
Warszawie odbyło się spotkanie między kotem Adwokatów Seniorów a adwo- 
katami-poslami i senatorami. Celem spotkania było omówienie zagadnień 
związanych z nowelizacją prawa o adwokaturze, a w szczególności ustosunko
wanie się do projektu zgłoszonego przez grupę „16 posłów”. Przed zebraniem 
Seniorzy przesłali na ręce Kolegów Posłów i Senatorów „List otwarty” wska
zując w nim na zagrożenie, które zawiera wspomniany wyżej projekt „16-tu”.

>»■ - W dniach 13-14 kwietnia 1991 r. w Domu Pracy Twórczej Adwokatury w
Grzegorzewicach odbyło się seminarium poświęcone praktycznym aspektom 
Europejskiej Konferencji Praw Człowieka.
Organizatorami konferencji byli: Naczelna Rada Adwokacka, Poselski Komi
tet Helsiński oraz Rada Europy w Strasburgu.
Przybyli z ramienia Rady Europy wykładowcy w osobach: dr Marca Eissena, 
dr Wolfganga Strassera oraz dr Hartwiga wygłosili referaty o następującej 
tematyce: „Rada Europy i Ochrona Praw Człowieka”, „Europejska Komisja 
Praw Człowieka”, „Europejski Trybunał Praw Człowieka”. Nadto zapoznano 
zebranych z problemami procedury karnej w świetle Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka.
Przedstawiciel Polskiego Komitetu Helsińskiego dr Rzepliński przedstawił 
problematykę polskiego procesu karnego w związku z europejskimi stand
ardami praw człowieka.
Przedstawiona problematyka wywołała żywe zainteresowanie wśród człon
ków seminarium, co zaowocowało ciekawą dyskusją na poruszone przez wy
kładowców tematy.
Przedstawione na seminarium zagadnienia były dotychczas w Polsce bardzo 
mało znane i w związku z tym rozpowszechnienie spraw związanych z ochroną 
praw człowieka, funkcjonowaniem Rady Europy oraz Europejskiej Komisji 
Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka należy uznać za 
niezmiernie pożyteczne.
Sponsorem seminarium była Rada Europy.

>► - W dniach 4-8 maja br. przebywała w Warszawie delegacja Konferencji
Dziekanów Francuskich. Delegacja liczyła 18 osób. Byli to Dziekani Rad
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Adwolackich z Francji poza Paryżem. Delegacji przewodniczył Prezydent 
Francois Bedel de Buzareinguer.
Generalnie Konferencja zrzesza 167 izb Francji i terytoriów zamorskich.
Delegacja przyleciała 4 maja. Piątego maja zwiedzała Warszawę i Żelazową 
Wolę, a 6 maja Naczelna Rada Adwokacka podejmowała uroczystym obiadem 
przedstawicieli Konferencji. Wieczorem zostało wydane przyjęcie - cocktail 
przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Z inicjatywy NRA przedsta
wiciele Konferencji oraz Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zostali 
przyjęci przez Ministra Sprawiedliwości W. Chrzanowskiego, Marszałka Se
natu A. Stelmachowskiego oraz Prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego S. 
Rudnickiego.
W dniach 6 i 7 maja odbyły się rozmowy z członkami Prezydium NRA pod 
przewodnictwem Rezesa M. Bednarkiewicza, podczas których omawiano 
kwestie: połączenia zawodu adwokata i radcy prawnego w Polsce i we Francji, 
organizacji i funkcjonowania obydwu zawodów w Polsce i we Francji, współ
pracy pomiędzy adwokaturą polską i francuską.
Na uwagę zasługuje fakt, że obecnie nie istnieje we Francji Naczelny Organ 
Adwokatury, tak jak w Polsce Naczelna Rada Adwokacka.
Zgodnie natomiast z nowym prawem francuskim, obecna Konferencja Dzieka
nów w przyszłym roku przekształci się właśnie w Naczelny Organ Adwokatu
ry. Przedstawiciele Konferencji okazali bardzo żywe zainteresowanie proje
ktem ustawy o unifikacji zawodów adwokata i radcy prawnego w Polsce, nie 
kryjąc zdumienia wobec projektowanych zmian.
Po południu 7 maja delegacja udała się do Łodzi, gdzie odbyło się spotkanie z 
Okręgową Radą Adwokacką, ósmego maja delegacja odleciała do Paryża.
Delegacja zadeklarowała wszechstronną współpracę z Adwokaturą Polską, 
oraz chęć udzielania pomocy. Były również omawiane sprawy współdziałania 
i pomocy na rzecz Fundacji Pomocy Adwokaturze Polskiej FESAPOL.

>*■ - Emigranci z Polski żyją na całym świecie. Najbardziej uczęszczany przez
naszą emigrację szlak prowadził do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wśród 
tamtejszej Polonii do grup o szczególnym prestiżu zawodo.wym należą adwo
kaci. Obecnie są oni coraz bardziej zainteresowani kontaktami z krajem ich 
urodzenia lub ich przodków, który odzyskał wolność.
Również adwokatura polska, zainteresowana współpracą z adwokaturą amery
kańską, upatruje w adwokatach polskiego pochodzenia grupę mogącą stworzyć 
pomost dla tej współpracy.
Zamiar nawiązania kontaktów z tą grupą adwokatów wyraził już w swej 
uchwale II Krajowy Zjazd Adwokatury w 1986 r. Pomimo licznych trudności 
doszło do wizyty w Polsce wiceprzewodniczącej Związku - p. Wood z mężem. 
W dniu 7 maja 1991 r. zostali oni przyjęci w siedzibie Okręgowej Rady 
Adwokackiej przez dziekana Izby - Andrzeja Rościszewskiego oraz przez 
członków Rady. W zebraniu uczestniczyli również adwokaci amerykańscy 
polskiego pochodzenia, przebywający w Polsce jako doradcy Rządu RP lub na
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kontraktach naukowych: adw. Roman Rewald, adw. Zbigniew Supiński, adw. 
Piotr Święcicki i adw. prof. Wieńczysław Wagner. Ze strony polskiej w spot
kaniu uczestniczyli również: adw. Witold Bayer, Prezes Rady Naukowej 
Ośrodka Badawczego Adwokatury, adw. Stanisław Rymar, Dyrektor O.B.A., 
adw. Lesław Kostórkiewicz, wicedyrektor O.B.A. oraz adw. Tomasz Zasacki.
Spotkanie zostało poprzedzone wykładem prof. Stanisława Krukowskiego z 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, n.t. „Historia 
konstytucji w Polsce”, który spotkał się z żywym zainteresowaniem zebranych.
Samo spotkanie przebiegało w przyjaznym nastroju, a równocześnie w atmo
sferze rzeczowości. Podniesiono gotowość strony amerykańskiej do świadcze
nia rozmaitego rodzaju pomocy dla adwokatury polskiej, głównie w zakresie 
szkolenia zawodowego. Propozycje obejmowały: udział aplikantów i adwoka
tów w stażach organizowanych w USA, organizowanie udziału adwokatów 
amerykańskich w programach szkolenia adwokatów polskich, na koszt roz
maitych fundacji amerykańskich, jak również dostarczanie amerykańskiej lite
ratury prawniczej.
Spotkanie zakończyło się wyrażeniem przez obie strony woli dobrej współpra
cy i zamiaru zrealizowania podjętych ustaleń.

OŚRODEK BADAWCZY ADWOKATURY

1. Ośrodek Badawczy Adwokatury ogłasza konkurs na prace naukowe i publi
cystyczne, których autorami są adwokaci i aplikanci adwokaccy, a ich opraco
wania dotyczą:
a) prawa cywilnego lub procedury cywilnej, mające istotne znaczenie dla 
praktyki stosowania prawa, które opublikowane zostały w ciągu dwóch lat w 
„Palestrze” lub w innym wydawnictwie prawniczym albo wydane zostały w 
formie książki, skryptu itp. Za najlepsze opracowanie przyznana zostanie 
nagroda im. adw. Stanisława Garlickiego;
b) z dziejów adwokatury polskiej, które opublikowane zostały w ciągu ostat
nich dwóch lat. Za najlepsze opracowanie przyznana zostanie nagroda im. adw. 
Borysa Ołomuckiego;
c) popularyzacji funkcji społecznej adwokatury, a twórczość publicystyczna 
realizowana była w prasie, radiu, telewizji lub filmie. Przyznana zostanie 
nagroda za najlepszą publicystykę w tej dziedzinie;
d) prawa karnego materialnego lub procesowego, mające istotne znaczenie dla 
pracy w zawodzie adwokata, które zostały opublikowane w „Palestrze” lub 
wydane w formie książkowej w ciągu ostatnich dwóch lat. Za najlepszą pracę 
zostanie przyznana nagroda im. adw. Witolda Bayera.

2. Wysokość każdej z nagród wynosi 250.000 zł. Komisja ma prawo podwy
ższenia jej wysokości.
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