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OTWARCIE PRZEDSTAWICIELSTWA NRA W BRUKSELI

W dniu 12 października 2002 roku otwarto w Brukseli przedstawicielstwo Na-
czelnej Rady Adwokackiej.

W uroczystości udział wzięli: Ambasador Rzeczypospolitej Polski przy Wspólno-
cie  Europejskiej Marek Grela, Sekretarz Generalny CCBE Jonathan Goldsmith,
przedstawiciele adwokatur innych państw będących członkami CCBE a także rad-
ca prawny  Maria Ślązak, delegat Krajowej Rady Radców Prawnych (która wręczyła
upominek w postaci  grafiki) oraz przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej.

Otwierając uroczystość Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej adwokat Stanisław
Rymar powiedział między innymi: „Uruchomienie tej placówki jest ważnym  ele-
mentem konsekwentnego uświadamiania prawdy, że polska adwokatura i jej sa-
morząd w całej swojej przeszło 80-letniej historii, związany był z cywilizacją euro-
pejską. Jest to rzecz naturalna, skoro Polska i kraje europejskie mają wspólną trady-
cję źródeł prawa”.

Prezes NRA wymienił niektóre ważne fakty:
– odnowienie dwustronnych stosunków z adwokatami niemieckimi w 1981 r.,
– nawiązanie ścisłej współpracy z prawnikami angielskimi dzięki Towarzystwu

Prawniczemu Polsko-Brytyjskiemu w 1982 r.,
– wstąpienie NRA do IBA w 1976 r.,
– przyjęcie Polskiej Adwokatury jako członka obserwatora do CCBE w roku

1996.
„Przedstawicielstwo – powiedział Prezes NRA – ma utrwalić kontakty zarówno

organów samorządu adwokackiego, jak i poszczególnych adwokatów z organami,
instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej, jak też z przedstawicielstwami in-
nych adwokatur w Brukseli, a równocześnie stanowić pomoc dla członków korpo-
racji, w tym członkom Komisji Praw Człowieka, w wypełnianiu zawodowych obo-
wiązków związanych z występowaniem w licznych sprawach przed Trybunałem  w
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Sprawozdania

Strasburgu, a w przyszłości przed sądem w Luksemburgu i Trybunałem Karnym w
Hadze”.

 Na zakończenie adw. St. Rymar podkreślił zasługi wiceprezesa NRA adw. Woj-
ciecha Hermelińskiego i adw. prof. dr. hab. Eugeniusza Piontka w zrealizowaniu tej
ważnej idei.

 Przedstawicielstwo zostało otwarte jako wykonanie uchwały Prezydium NRA
powołującej tę placówkę.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że adwokatura polska jako pierwsza
spośród adwokatur krajów Europy Środkowej i Wschodniej, będących członkami
obserwatorami CCBE, otworzyła w Brukseli – siedzibie władz Stowarzyszenia
i Wspólnoty Europejskiej – przedstawicielstwo mające z jednej strony służyć pomo-
cą polskim adwokatom w wykonywaniu świadczonych usług, z drugiej zaś promo-
wać naszą korporację w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Andrzej Siemiński

20 LAT SAMORZĄDU RADCÓW PRAWNYCH

W tym roku radcowie prawni obchodzą rocznicę XX-lecia ich korporacji powo-
łanej do życia ustawą o radcach prawnych z 1982 roku. Główne obchody jubile-
uszu, poprzedzone zorganizowaną 3 października w siedzibie samorządu radców
prawnych w al. Jerozolimskich 18 konferencją prasową,  miały miejsce na Zamku
Królewskim w Warszawie pod patronatem prezydenta A. Kwaśniewskiego.  Uczest-
niczyli w nich radcowie prawni z całej Polski,  przedstawiciele rządu i Kancelarii
Prezydenta, m.in.: Jolanta Szymanek-Deresz, szefowa kancelarii Prezydenta RP, Mi-
chał Tober, rzecznik prasowy Kancelarii Premiera RP i aplikant radcowski, minister
sprawiedliwości i członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie Grzegorz
Kurczuk, szczególnie gorąco przyjęty przez środowisko radców prawnych dwukrot-
ny prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, a obecnie przewodniczący Sejmowej
Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Józef Zych, Pierwszy Prezes SN prof. dr
hab. Lech Gardocki, Prezes NSA prof. dr hab. Roman Hauser, a także Przewodni-
czący sejmowej Komisji Ustawodawczej Ryszard Kalisz.  Naczelną Radę Adwokac-
ką reprezentowali: wiceprezes Rady adwokat Wojciech Hermeliński oraz jej sekre-
tarz adwokat Andrzej Siemiński.  Był obecny także były prezes NRA adwokat Cze-
sław Jaworski, a także przedstawiciele innych korporacji zawodowych m.in.: nota-
riuszy, przedsiębiorców, lekarzy, komorników, doradców podatkowych.

   Otwierając uroczystość prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Andrzej Kal-
was powiedział, że największym dokonaniem korporacji było  osiągnięcie przez
zawód radcy prawnego statusu zawodu zaufania publicznego.  Stało się to możliwe


