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KRONIKA ADWOKATURY

POSIEDZENIA
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na pierwszym w nowej kadencji plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Adwo-
kackiej w Warszawie w dniu 8 grudnia 2001 roku wybrane zostało Prezydium NRA.
Wiceprezesami NRA zostali:

adw. WOJCIECH HERMELIŃSKI z izby warszawskiej,
adw. dr hab. ANDRZEJ KUBAS z izby krakowskiej.

Na funkcję sekretarza NRA wybrano
adw. ANDRZEJA SIEMIŃSKIEGO z izby płockiej,

zaś zastępcą sekretarza
adw. WITOLDA ABERTA z izby warszawskiej.

Rzecznikiem Dyscyplinarnym NRA został wybrany
adw. JERZY NAUMANN z izby warszawskiej.

Skarbnikiem NRA wybrano
adw. PIOTRA SENDECKIEGO z izby lubelskiej.

Ponadto członkami Prezydium NRA zostali:
adw. WOJCIECH KRZYSZTOPORSKI z izby wrocławskiej oraz
adw. ANDRZEJ SANDOMIERSKI z izby warszawskiej.

Gratulujemy. Redakcja

Na posiedzeniu (którego sprawozdanie zostanie opublikowane w następnym
numerze „Palestry”) Naczelna Rada Adwokacka podjęła następującą uchwałę:

W roku 20. rocznicy  pamiętnego Ogólnopolskiego Zjazdu Adwokatów w Po-
znaniu



244

Kronika adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka wyraża najwyższe uznanie tym wszystkim Koleżan-
kom i Kolegom, którzy przed dwoma dziesięcioleciami w imieniu Adwokatury Pol-
skiej mieli odwagę domagać się demokratyzacji życia społecznego i politycznego w
Kraju. Głos polskich adwokatów w tamtym przełomowym okresie był niezmiernie
istotny, stanowił bowiem wsparcie dla społecznego ruchu, który po kilku latach do-
prowadził do odrodzenia Rzeczypospolitej.

✶

W dniu 17 listopada 2001 r. odbyło się piętnaste, ostatnie w minionej kadencji,
posiedzenie Plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej.

Otwierając obrady Prezes NRA adw. Czesław Jaworski powitał nowo wybranych
dziekanów okręgowych rad adwokackich, a następnie złożył sprawozdanie z prac
Prezydium NRA. Poinformował o udziale adwokatury w opracowaniu projektów
nowelizacji kodyfikacji karnych, spotkaniu z dziennikarzami oraz obchodach jubi-
leuszowych niektórych Izb Adwokackich.

Sekretarz NRA adw. Andrzej Sandomierski omówił stan przygotowań do Krajo-
wego Zjazdu Adwokatury oraz przewidywaną problematykę obrad Zjazdu.

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła jednogłośnie sprawozdanie na Zjazd oraz
podjęła przez aklamację uchwałę stwierdzającą, że Prezes Naczelnej Rady Adwo-
kackiej adw. Czesław Jaworski dobrze zasłużył się adwokaturze polskiej.

Andrzej Konopka

Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na posiedzeniu w dniu 18 września 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Adwo-
kackiej omówiło stan przygotowań do Krajowego Zjazdu Adwokatury, w tym spra-
wy związane z finansowaniem wydatków.

Nadto Prezydium NRA postanowiło przesłać do Kancelarii Prezydenta RP wnio-
ski o nadanie adwokatom odznaczeń państwowych.

✶

Na posiedzeniu w dniu 2 października 2001 r. Prezydium Naczelnej Rady Ad-
wokackiej zaakceptowało propozycję wydawnictwa C.H. Beck przyjęcia tytułu
wyłącznego sponsorowania Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Dziekan ORA w Płocku adw. Joanna Kaczorowska wręczyła członkom Prezy-
dium NRA pamiątkowe medale z okazji XXV-lecia Izby Adwokackiej w Płocku.

Nadto Prezydium NRA rozpatrzyło 3 sprawy osobowe.


