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Wcześniej (19 sierpnia) Wiceprezes NRA adw. Maciej Dubois przedstawił 
treść oferty indywidualnej firmy ubezpieczeniowej.

>■ Na bieżąco Prezydium zapoznało się z przebiegiem prac przygotowawczych 
do IV Krajowego Zjazdu Adwokatury.

>■ Prezydium NRA postanowiło przyznać Uniwersytetowi Jagiellońskiemu-do
tację w wysokości 15.000.000 zł w celu pomocy w sfinansowaniu wydania 
księgi pamiątkowej ku czci prof, dra Mariana Cieślaka.

Konferencje, spotkania, wizyty

14 sierpnia odleciała do USA 9 osobowa grupa młodych adwokatów i apli
kantów adwokackich (adw. Zbigniew Cichoń, apl. adw. Marek Gruszka, apl. 
adw. Marcin Juszczyk, apl. adw. Agnieszka Kobza, adw. Piotr Luranc, apl. 
adw. Magdalena Maliszewska, apl. adw. Paweł Mazur, apl. adw. Maciej No
wakowski, adw. Agnieszka Suchecka-Tamacka), którzy w ciągu najbliż
szych czterech miesięcy będą przebywać w Chicago. Celem wyjazdu jest 
szkolenie w zakresie ochrony praw obywatelskich. Inicjatorem wyjazdu jest 
Komisja Praw Człowieka NRA, Uniwersytet de Paul w Chicago oraz Stówa-
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rzyszenie Polskich Adwokatów w USA. Inicjatywa ta została sfinansowana 
. przez rząd USA. Kandydaci na wyjazd zostali wytypowani wspólnie przez 
Komisję Praw Człowieka NRA i przedstawicieli Instytutu Praw Człowieka 
Uniwersytetu de Paul. Podstawą decyzji były wyniki rozmów kwalifikacyj
nych oraz curriculum vitae każdego z kadydatów. W końcu maja członkowie 
grupy chicagowskiej spotkali się z delegacją Stowarzyszenia Polskich Ad
wokatów z Chicago, która przebywała w tym czasie w Polsce na zaproszenie 
Prezesa NRA.
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA serdecznie dziękuje wszy
stkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tego projektu, a szczególnie 
panu mecenasowi Markowi Mazurkiewiczowi oraz nieocenionej pani Justy
nie Seliga z sekretariatu NRA.

Konferencje, spotkania, wizyty

adw. Marek Antoni Nowicki 
przewodniczący Komisji Praw Człowieka NRA

>- W dniu 19 września 1992 roku w Warszawie w siedzibie Naczelnej Rady 
Adwokackiej odbyła się narada Rzeczników Dyscyplinarnych wszystkich 
izb adwokackich oraz zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego NRA z Rzecz
nikiem Dyscyplinarnym NRA adw. Andrzejem Bąkowskim.
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Konferencje, spotkania, wizyty

Tematem narady było omówienie wyników pracy Rzeczników Dyscyplinar
nych w toku kadencji 1989-1992 oraz omówienie węzłowych zagadnień roz
wiązywanych dotychczas jak i wymagających rozwiązania w postępowaniu 
dyscyplinarnym w okresie najbliższych kilku lat.
Rzecznik Dyscyplinarny NRA, który naradzie przewodniczył.przeprowadził 
analizę sprawozdawczości kadencyjnej Rzeczników Dyscyplinarnych i pra
cy Rzecznika NRA.
W naradzie uczestniczył Prezes NRA adw. Maciej Bednarkiewicz, który zo
rientował zebranych w obszernym przemówieniu w podstawowych zagad
nieniach adwokatury, podkreślając rangę i znaczenie pracy rzeczników dla 
istotnego dobra zawodu adwokackiego. Zaproszony na naradę Prezes Wyż
szego Sądu Dyscyplinarnego adw. Jan Ciećwierz zwrócił uwagę zebranych 
na pewne mankamenty pracy rzecznika, które w toku postępowania przed są
dami mają swój negatywny wydźwięk. Dotyczyło to przede wszystkim 
przewlekłości postępowania dyscyplinarnego, w której swój udział mają 
również Sądy Dyscyplinarne.
W toku kilkugodzinnej dyskusji padło wiele interesujących uwag na temat 
pracy rzeczników i wniosków w zakresie ulepszenia tej pracy w przyszłości. 
Zebrani zastanawiali się m.in. nad pojęciem reklamy i informacji o adwoka
cie w związku z ostatnią uchwałą NRA poruszano zagadnienie terminu 
pizedawnienia postępowania dyscyplinarnego, przeważały głosy za przedłu
żeniem terminu przedawnienia do lat 5-ciu.
Adwokat Andrzej Bąkowski dokonał podsumowania dyskusji dziękując ze
branym za jej wysoki poziom, zgłoszone uwagi i postulaty oraz za trzyletnią 
bardzo owocną pracę w adwokackim wymiarze sprawiedliwości.

» -  W dniach 20-25 września 1992 r. w Cannes odbyło się coroczne posiedzenie 
IBA w którym wziął udział prezes NRA adw. Maciej Bednarkiewicz.

>- W dniach 10 i 11 października w DPTA w Grzegorzewicach odbyło się 
X (jubileuszowe) zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Klubu Ad
wokatów Pisarzy.
Prezesem Klubu został wybrany Alfred Dreszer (ponownie). Dokonano wy
boru członków Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Adw. dr Juliusz Leszczyński dokonał przeglądu twórczości adwokatów 
w minionym okresie.
Uczestnicy zebrania przedstawili własne utwory.

>- Od 16 do 18 października 1992 r. Komisja Praw Człowieka NRA zorganizo
wała w Toruniu seminarium dla adwokatów i aplikantów adwokackich z Pol
ski Północnej na temat „Adwokat polski wobec europejskiego systemu 
ochrony praw człowieka”.
Współorganizatorami Seminarium były Katedra Praw Człowieka Uniwersy
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Rada Europy.
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Informacje

Podobne Seminarium przewidziane jest dla Polski Południowej w Krakowie 
w miesiącu grudniu br.
Postaramy się zamieścić obszerniejsze sprawozdania.

Informacje

>- W dalszych izbach odbyły się zgromadzenia sprawozdawczo-wyborcze. 
Dziekanami zostali wybrani na dzień 20.X.1992 r.1 
adw. Jerzy Korsak w Izbie Białostockiej 
adw. Zbigniew Kaczmarek w Izbie Bydgoskiej 
adw. Zbigniew Jędrzejewski w Izbie Częstochowskiej 
adw. Jerzy Karziewicz w Izbie Gdańskiej 
adw. Franciszek Kustos w Izbie Katowickiej 
adw. Stanisław Szufel w Izbie Kieleckiej 
adw. Ryszard Raźny w Izbie Krakowskiej 
adw. Rajmund Żuk w Izbie Olsztyńskiej 
adw. Andrzej Siemiński w Izbie Płockiej 
adw. Wiesław Fijałkowski w Izbie Radomskiej 
adw. dr Piotr Blajer w Izbie Rzeszowskiej 
adw. Maria Jackowiak w Izbie Toruńskiej 
adw. Tadeusz Roczniak w Izbie Wałbrzyskiej 
adw. Andrzej Rościszewski w Izbie Warszawskiej 
adw. Krzysztof Szymański w Izbie Zielonogórskiej.

>■ W dniach 26 i 27 września 1992 r. Walne Zgromadzenie Izby Warszawskiej 
podjęło uchwałę, którą in extenso publikujemy.

Uchwała Zgromadzenia Izby1 2

1. Zgromadzenie Izby mając na uwadze zadania wynikające z art. 1 ustawy - 
Prawo o adwokaturze poczuwa się do obowiązku zwrócenia uwagi na niepo
kojące zjawisko przewlekania uchwalenia nowej ustawy zasadniczej umożli
wiającej sprawne funkcjonowanie państwa i zawierającej gwarancje posza-

1 Patrz Informacje, „Palestra” nr 5-6/92, str. 137.
2 Jest to jedyna uchwała z uchwał izbowych, którą Redakcja otrzymała do druku.
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