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2. wyrażające poglądy o celowości zachowania samorządu zawodo
wego Maklerów Papierów Wartościowych i Doradców w Zakresie 
Publicznego Obrotu Papierami Wartościowymi;

3. o potrzebie zmiany przepisów k.p.c. dotyczących kasacji;
4. w sprawie dostosowania wewnętrznych przepisów adwokatury do 

znowelizowanej ustawy prawo o adwokaturze;
5. o zatwierdzeniu bilansu i sprawozdania z wykonania budżetu za 

1996 rok;
6. o wysokości składki na potrzeby NR A na rok 1997 oraz na 

fundusz inwestycyjno-remontowy.
7. o zatwierdzeniu preliminarzy budżetowych na 1997 rok.

Andrzej W. Konopka

■ Spotkania, konferencje, wizyty

► Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatów (International Bar 
Association -  IB A) obchodzi pięćdziesięciolecie. Powstało w 1947 r. 
w Nowym Jorku. Ma na celu rozwijanie kontaktów i współpracy 
adwokatur i stowarzyszeń prawniczych oraz ich członków na całym 
świecie. Pomaga w tworzeniu i wzmacnianiu organizacji adwokackich. 
Działa na rzecz rozwijania obsługi prawnej społeczeństwa oraz coraz 
lepszej wiedzy o orzecznictwie sądowym w różnych dziedzinach prawa. 
Podejmuje wspólne badania nad problemami pojawiającymi się przy 
stosowaniu prawa. IBA promuje wymiar sprawiedliwości zgodny z za
sadami rządów prawa, a także cele i zasady ONZ w tej sferze. Wśród 
założycieli IBA z Europy byli adwokaci: Czechosłowacji, Hiszpanii, 
Szkocji, Anglii i Austrii.

W rocznicę powstania IBA w Nowym Jorku zebrali się adwokaci 
z całego świata. Polską Adwokaturę reprezentowali podczas tych 
uroczystości: adw. Czesław Jaworski -  prezes Naczelnej Rady Ad
wokackiej i adw. Marek Antoni Nowicki -  członek NRA.

Otwarcie uroczystości odbyło się w Złotej Sali hotelu Plaża, na 
skraju Piątej Alei i Central Parku. Zebranych ok. tysiąca adwokatów 
powitał prezydent IBA Desmond Fernando z Colombo (Sri Lanka), 
wybrany do pełnienia tej funkcji w 1996 r.

Następnie zabrał głos Sekretarz Generalny ONZ Kofi Amman. 
Mówił o zadaniach ONZ, która musi wzmacniać rządy prawa i po
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szanowanie praw człowieka we wszystkich częściach świata. Podkreślił 
rolę prawników w tej dziedzinie.

Część robocza rocznicowej konferencji odbywała się w audytorium 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Fordham, mieszczącego się w komplek
sie Lincoln Center. Po wygłoszeniu kilku słów na powitanie przez 
dziekana Johna D. Feericka rozpoczęła się sesja poświęcona prob
lemom światowego rynku kapitałowego i jego przyszłości. Rozważano 
role Internetu, który może zastąpić tradycyjną giełdę. Rozważano 
przeszkody prawne na drodze do globalizacji rynku kapitałowego. Głos 
zabrali m.in.: Richard A. Grosso -  szef giełdy nowojorskiej i Toyoo 
Goyohten -  doradca Banku Tokio -  Mitsubuschi Ltd.

Po południu tematem była komunikacja w skali światowej i pytanie 
dokąd prowadzą nas nowe technologie w tej dziedzinie. Wystąpili 
eksperci w dziedzinie telekomunikacji m.in. z Banku Światowego 
i Komisji Europejskiej w Brukseli.

Pierwszy dzień zakończył koktajl w siedzibie Adwokatury Nowego 
Jorku, wydany przez nią wspólnie z Amerykańskim Stowarzyszeniem 
Adwokatów (ABA).

W trakcie nowojorskiego spotkania odbyło się kilkugodzinne posie
dzenie Rady Instytutu Praw Człowieka IBA. Po raz pierwszy wziął 
w nim udział adw. Marek Antoni Nowicki, wybrany do Rady w paź
dzierniku ub.r. w Berlinie. Obrady dotyczyły zagadnień i projektów 
związanych z realizacją programu Instytutu w różnych częściach 
świata, głównie w Afryce i Azji.

Powstały w 1995 r. Instytut Praw Człowieka IBA, liczący dziś 8487 
członków z 149 państw, ma do odegrania szczególną rolę w IBA. Jego 
działalność koncentruje się na problemach niezależności sędziowskiej 
i adwokackiej i gwarancjach rzetelnego procesu sądowego. Promuje 
międzynarodowe standardy w tej dziedzinie. Wśród ważnych inicjatyw 
podjętych w ostatnim okresie warto wymienić raport o sytuacji praw 
człowieka w Kenii, dwudniowe warsztaty dla ok. 200 prawników ze Sri 
Lanki, seminarium w Buenos Aires. Dyskutowano m.in. program pomocy 
w odbudowie systemu wymiaru sprawiedliwości w Rwandzie oraz szkole
nie adwokatów, którzy gotowi są służyć jako obserwatorzy budzących 
wątpliwości procesów sądowych w różnych częściach świata. Instytut 
informuje środowiska adwokackie o atakach na prawników i podejmuje 
i wzywa w takich wypadkach do interwencji. Wkrótce będzie opracowany 
podręcznik dla sędziów i adwokatów nt. praw człowieka, opracowany 
przez ekspertów ONZ przy współpracy Instytutu. Honorowym przewod
niczącym Instytutu jest Nelson Mandela, obecny prezydent RPA.

Z okazji 50-lecia IBA podjęła ogólnoświatową akcję „Jeden dolar od 
każdego adwokata na rzecz praw człowieka”  apelując o udział w niej 
do 2,5 miliona praktykujących adwokatów.
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Adw. Jonathan Lux z Anglii, przewodniczący sekcji ds. biznesu 
morskiego i prawa transportowego IBA oraz komitetu ds. interwencji 
i obserwacji procesów Instytutu Praw Człowieka, postanowił wziąć 
udział w rajdzie samochodowym z Pekinu do Paryża (16 tys. km, 
13 krajów, 45 dni) zbierając w ten sposób pieniądze na działalność 
Instytutu. Startuje 6 września br. na Roverze P5 1967.

Program roboczy zakończyło seminarium zorganizowane przez In
stytut Praw Człowieka IBA w nowojorskiej siedzibie ONZ. Temat:
-  „Prawnicy wobec praw człowieka” . Prawnicy, ze względu na swoje 
wykształcenie i wiedzę, ponoszą szczególną odpowiedzialność w ujaw
nianiu naruszeń praw jednostki i proponowaniu właściwych rozwiązań. 
Zawód ten ma do odegrania wyjątkową rolę w urzeczywistnianiu 
rządów prawa we wszystkich częściach świata.

Podczas seminarium wystąpili: Hans Corell -  zastępca sekretarza 
generalnego ONZ ds. prawnych, który mówił o roli ONZ i prawników 
w promowaniu praw człowieka; Louise Arbor, sędzia z Kanady, 
pełniąca rolę prokuratora przy międzynarodowych trybunałach karnych 
w Hadze, powołanych ad hoc do sądzenia zbrodniarzy wojennych z b. 
Jugosławii i Rwandy -  która poświęciła swoje wystąpienie doświad
czeniu i specjalnej misji obu tych instancji i roli międzynarodowego 
prawa karnego w ochronie praw człowieka. Zdobyte doświadczenia 
ułatwi powołanie do życia, prawdopodobnie już wkrótce, stałego 
trybunału karnego; Fari Nariman -  prezes Adwokatury Indii -  przed
stawił rozwój międzynarodowego prawa praw człowieka; Adama Dieng
-  sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) 
podkreślił problem ataków na prawników i potrzeby zagwarantowania 
niezależności nie tylko sędziów, ale również adwokatów jako warunku 
rządów prawa i skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej 
i korupcji. Jako ostatni w panelu zabrał głos prof. Jerome J. Shestack, 
prezes -  elekt Amerykańskiego Stowarzyszenia Adwokatów -  ABA. 
Mówił o potrzebie rozwijania zainteresowania problematyką praw 
człowieka jak największej liczby adwokatów i aktywności stowarzy
szeń adwokackich w działaniach na rzecz rządów prawa.

Uroczystości rocznicowe zakończyło uroczyste przyjęcie w salach 
recepcyjnych hotelu Waldorf Astoria.

Poza delegacją NRA w nowojorskim spotkaniu wzięło udział kilku 
innych polskich adwokatów. Z krajów Europy Centralnej i Wschodniej 
byli adwokaci z Czech, Słowacji, Węgier, Estonii, Litwy i Rosji.

Marek Antoni Nowicki
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