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V a r i a
% W dniach od 21 do 23 czerwca 1990 r. w Karpaczu-Bierutowicach Okręgowa Rada 
Adwokacka we Wrocławiu zorganizowała tradycyjną konferencję szkoleniową dla 
aplikantów adwokackich Izby. Referaty przestawione przez wybitnych wykładowców 
(dziekan ORA adw. St. Kuchta, adw. M. Malicki, adw. dr A. Bryłka, adw. dr A. Kiszyna, 
doc. dr hab. Z. Świda-Łagiewska, adw. J. Szymański, mgr. T. Rydzy, dyr. PKO SA 
Oddział we Wrocławiu) odnosiły się przede wszystkim do zmian zachodzących w obowią
zującym prawie. Omówiono m.in. postulowane i rzeczywiste warunki wykonywania 
zawodu adwokata w Polsce, kompetencje samorządów terenowych, rolę i pozycję 
adwokata w sprawach ubezpieczeniowych, planowane zmiany w k.p.k. i k.k., system 
bankowy funkcjonujący w Polsce, wpływ stanu wojennego na sądownictwo.

★

#  Komisja ds. Nowelizacji Prawa przy ORA w Warszawie przedstawiła komisjom 
sejmowym i właściwym ministerstwom obszerne uwagi do projektu ustawy o gospodarce 
nieruchomościami oraz projekt ustawy prawo budowlane.

★

^  15 września 1990 r. w ORA w Warszawie nastąpiło bardzo uroczyste otwarcie nowego 
roku szkoleniowego aplikantów adwokackich. Wykład inauguracyjny poświęcony usta
wie o prywatyzacji wygłosił dziekan ORA adw. Andrzej Rościszewski. Doniosłym 
momentem stało się wręczenie Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski 
adw. Władysławowi Siła-Nowickiemu, który wygłosił znakomite przemówienie o dużym 
ładunku patriotycznym, owacyjnie przyjęte przez zebranych.

★

0  Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało NRA uwagi do projektu nowelizacji ustawy 
prawo o adwokaturze. Ministerstwo m.in. zarzuca, że projektowane przepisy naruszają 
postanowienia konstytucji oraz konwencji międzynarodowych, a nadto nawet pogłębiają 
niektóre pozostałości dawnego systemu nakazowo-rozdzielczego. Ministerstwo kwes
tionuje także propozycję zniesienia granicy wieku wykonywania zawodu, przepisy 
o rękojmi, o wyznaczaniu adwokatowi siedziby wykonywania zawodu, o tzw. karencji 
oraz dotyczące opłat za czynności adwokackie.

★

#  Adw. dr Juliusz Leszczyński, żołnierz AK Garnizonu Wileńskiego w Wilnie, ps. Skok 
oraz Sokół, odznaczony został Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska (dwukrotnie), 
a także Honorową Odznaką Żołnierza AK „Okręgu Wileńskiego i Nowogródzkiego”.


