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przy tworzeniu siedzib i obszarów działania poszczególnych sądów uwzględniono 
zagadnienia terytorialnej dostępności dla społeczeństwa organów wymiaru sprawiedli
wości oraz możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na pomoc prawną.
•  W dniu 23 maja 1990 r. w siedzibie NRA podpisany został akt notarialny powołujący 
Fundację Adwokatury Polskiej.
Ponadto Prezydium m.in. postanowiło:
— upoważnić prezesa NRA adw. Macieja BEDNARKIEWICZA do przeprowadzenia roz

mów z rektorem Uniwersytetu Warszawskiego na temat współpracy w organizacji 
studium menadżerskiego i językowego,

— podtrzymać kontakt ze stroną angielską w sprawie organizacji II sympozjum poświę
conego problematyce prawa gospodarczego,

— powołać adw. Stanisława RYMARA na przewodniczącego Komisji NRA d/s Dosko
nalenia Zawodowego.

•  Wyższa Komisja Rewizyjna w uchwale z 26 maja 1990 r. podniosła, że NRA we właś
ciwy sposób realizuje uchwały III Krajowego Zjazdu Adwokatury oraz zaakceptowała 
działania NRA, Prezydium i prezesa NRA w zakresie przygotowania projektu nowelizacji 
prawa o adwokaturze.
•  Zgodnie z upoważnieniem Plenum NRA Prezydium 20 czerwca 1990 r. dokonało wią
żącej wykładni uchwały nr 2/IX/89 NRA z 29 kwietnia 1989 r. stwierdzając, że adwokat- 
-członek zespołu adwokackiego może jednocześnie wykonywać zawód w obsłudze 
prawnej w trybie art. 24 ustawy o działalności gospodarczej jedynie w jednej i tej samej 
miejscowości, w której ma wyznaczoną siedzibę i jest członkiem zespołu.
•  W związku z coraz częstszymi informacjami o wypowiadaniu zespołom adwokackim 
umów najmu bądź ich dotychczasowych warunków, prezydium NRA zaleciło okręgo
wym radom adwokackim rozważenie możliwości obrony interesów adwokatury w tych 
sprawach w oparciu o przepisy ustawy z 24 lutgo 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom 
monopolistycznym (Dz.U. Nr 14, poz. 88).
•  W dniu 27 czerwca 1990 r. prezydium NRA spotkało się z przedstawicielami Iniurkol- 
legium z Moskwy. Omówiono zasady dalszej współpracy z adwokaturą polską.
•  Wobec braku uwag ze strony ministra finansów od 1 lipca 1990 r. wchodzi w życie 
uchwała nr 4/III/90 NRA z 8 kwietnia 1990 r. w sprawie zmian regulaminu rachunko
wości zespołów adwokackich.

Konferencje, spotkania, wizyty

•  W dniach 21—23 kwietnia 1990 r. odbyło się w Warszawie seminarium na temat joint- 
ventures zorganizowane przez IBA i NRA.
•  Od 5 do 8 maja 1990 r przebywała delegacja adwokatury paryskiej z dziekanem p. 
Henri ADEREM na czele. Adwokaci francuscy odbyli szereg spotkań z czołowymi posta
ciami życia politycznego w kraju oraz z przedstawicielami środowiska adwokackiego. W 
ramach dotychczasowej współpracy postanowiono m.in. kontynuować wyjazdy mło
dych adwokatów — aplikantów adwokackich na staż zawodowy do Francji.
•  Prezydium NRA podejmowało delegację adwokatury białoruskiej, przebywającej na 
zaproszenie ORA w Warszawie.
•  Prezes NRA adw. Maciej BEDNARKIEWICZ spotkał się z przedstawicielami adwoka
tów stanu Illinois, w tym z adwokatami polskiego pochodzenia adw. Boguszem i adw. 
Bellem w sprawie propozycji współpracy prawników polskich z amerykańskimi oraz 
ewentualnego powołania fundacji na rzecz adwokatury polskiej i uzyskania na ten cel 
funduszy od Kongresu Stanów Zjednoczonych AP.
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•  Prof. dr hab. adw. Andrzej ŚWIĄTKOWSKI z Krakowa udaje się do USA celem wyg
łoszenia referatu na temat zmian zachodzących w Europie Wschodniej i Środkowej.
•  Komisja zagraniczna NRA 28 czerwca 1990 r. w Pałacu Staszica w Warszawie zorga
nizowała sympozjum z następującej tematyki: organizacja światowego handlu, włas
ność prywatna i jej ochrona, uregulowanie antymonopolowe i nieuczciwa konkurencja. 
Wykładowcami byli adwokaci Tymothy Durham i Robert Webster z firmy adwokackiej 
„Ice Miller Donadio and Ryan“ z Indianopolis — USA.
•  Prezes NRA adw. Maciej BEDNARKIEWICZ wziął udział w Kongresie Prezesów IBA 
zorganizowanym w Wenecji w dniach 23—26 maja 1990 r.

Varia

•  Zgromadzenie Adwokackiej Izby Lubelskiej 28 kwietnia 1990 r. przyjęło m.in. dwie 
następujące uchwały:
„W związku z głębokimi reformami w Resorcie Sprawiedliwości i MSW i związaną z tymi 
reformami nieuniknioną weryfikacją pracowników tych resortów, Zgromadzenie Izby 
zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do szczególnej wnikliwości przy rozpatrywa
niu podań o wpis na listę adwokatów i aplikantów adwokackich w naszej Izbie“

„1. Zgromadzenie Adwokatów Izby Adwokackiej w Lublinie popiera ogłoszoną dekla
rację niepodległości Litwy i wzywa wszystkie rady adwokackie w kraju i Naczelną Radę 
Adwokacką do poparcia tego apelu oraz przyłączenia się do organizowanej w Polsce 
pomocy społeczeństwu litewskiemu.

2. Odpis uchwały przesłać Radzie Adwokackiej w Wilnie, Naczelnej Radzie Adwokac
kiej i wszystkim radom adwokackim w kraju.“
•  Dnia 3 maja 1990 r. miała miejsce podniosła uroczystość. Po mszy św. odprawionej 
przez duszpasterza prawników ks. dra A. DĘBIŃSKIEGO, w trakcie której dziekan ORA 
adw. Ireneusz BIENIASZKIEWICZ przypomniał obraz cierpień i ofiar poniesionych 
przez palestrę lubelską, jej nestor — adw. Adam JURKIEWICZ dokonał odsłonięcia tab
licy pamiątkowej, zawierającej następującą inskrypcję: „Adwokatom i aplikantom Izby 
Lubelskiej poległym i pomordowanym w latach 1939—1955 w hołdzie — Adwokatura 
Lubelska — 1990 r.“ .
•  W czasie Zgromadzenia Adwokatów Izby Gdańskiej, które odbyło się 21 kwietnia 
1990 r. omawiano udział adwokatury w procesie tworzenia społeczeństwa obywatel
skiego i kształtowania się demokracji. Zwrócono uwagę na niekorzystne skutki wywo
łane nowelizacją art. 24 ustawy o działalności gospodarczej. Pomoc prawna, nawet w 
warunkach pewnej konkurencji, winna być świadczona przy zachowaniu obowiązują
cych zasad etyki zawodowej. Trzeba zmieniać i udoskonalać styl pracy przez pogłębia
nie specjalizacji oraz opanowywanie języków obcych. Adwokatura bardziej aktywnie 
winna uczestniczyć w tworzeniu i stosowaniu naszego prawa.
•  Na wyjazd stażowy do Francji wytypowano Zofię Mąke-Mączyńską, Annę Marię Kra- 
suską, Adama Romanowskiego, Wojciecha Węgrzyna. ĘJo chwili obecnej staż taki 
odbyło 6 osób.
•  Z inicjatywy Tymczasowego Komitetu Współpracy z Britisch-Polish Legal Associa
tion odbyły się rozmowy kwalifikacyjne kandydatów na 3-miesięczny staż w biurach 
solicytorów i barristerów londyńskich. W rozmowach wzięło udział kilkudziesięciu 
adwokatów i aplikantów. W pierwszej turze do Londynu wyjechali adwokaci: Elżbieta 
Puzyna-Nowak i Andrzej Siemiątkowski oraz aplikanci: Andrzej Szczepankowski, 
Joanna Tomaszek i Leszek Zgódka.


