
R. Orlikowska-Wrońska

Kronika adwokatury : konferencje,
spotkania, wizyty
Palestra 36/11-12(419-420), 129-130

1992
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Życie publiczne adwokatów

>• Została wyłoniona Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego. W skład 
Komisji wchodzi 46 posłów, w tym adw. adw.: Aleksander Bentkowski, Krzy
sztof Kamiński, Jacek Taylor oraz 10 senatorów, w tym adw. adw.: Marek Czem- 
plik, Leszek Piotrowski, Walerian Piotrowski. Na przewodniczącego Komisji 
wybrano senatora adw. Waleriana Piotrowskiego.

Konferencje, spotkania, wizyty

>  Sympozjum w Hadze
W maju 1992 r. Akademia Prawa Międzynarodowego w Hadze, Instytut Praw 
Człowieka w Utrechcie, we współpracy z Komitetem Helsińskim w Holandii 
zorganizowały sympozjum na temat międzynarodowej ochrony praw człowieka. 
Zorganizowaniem wyjazdu grupy prawników z Polski zajęła się Komisja Praw 
Człowieka przy NRA.
Uczestnikami sympozjum byli prawnicy Europy Wschodniej i Środkowej: 
członkowie parlamentów, oskarżyciele publiczni, adwokaci, urzędnicy państwo
wi. Warunkiem uczestnictwa było zaangażowanie na rzecz ochrony praw czło
wieka i dobra znajomość języka angielskiego. W sympozjum uczestniczyło sied
miu prawników z Polski, wśród nich 3 adwokatów: z Poznania, Warszawy 
i Gdańska.
Większość czasu 16-dniowego sympozjum zajęły wykłady wygłoszone przez tak 
wybitnych naukowców z dziedziny prawa międzynarodowego, jak: prof. G. J. H. 
van Hoof, prof. P. R. Baehr, prof. P. van Dijk. Tematyka wykładów obejmowała 
ogólną koncepcję praw człowieka, rozwój przepisów międzynarodowych i in
strumentów ochrony tych praw, jak też ich wprowadzenia do ustawodawstwa 
wewnętrznego.
W grupach tematycznych (roboczych) uczestnicy sympozjum omawiali orzecz
nictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dyskutowali na temat relacji 
prawa wewnętrznego z przepisami Konwencji Europejskiej, jak też radzili nad 
sposobami praktycznego wdrażania i stosowania Konwencji we własnych kra
jach.
Interesującym punktem programu była wizyta uczestników sympozjum w Ra
dzie Europy w Strasbourgu i możliwość obserwowania obrad Parlamentu Euro
pejskiego, jak też w Europejskim Trybunale Praw Człowieka.
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Wszystkim organizatorom sympozjum należą się wyrazy uznania i wdzięczności 
za zorganizowanie tak ważnego dla nas w przededniu ratyfikacji Konwencji Eu
ropejskiej, sympozjum.
W ten sposób poszerzyło się grono prawników polskich znających zagadnienia 
ochrony praw człowieka.

adw. R. Orlikowska-Wrońska

Informacje

>■ Podajemy nazwiska dziekanów wybranych w ostatnim okresie przez zgroma
dzenia sprawozdawczo-wyborcze izb:* 
adw. Jan Daszko z Izby koszalińskiej 
adw. Jan Czyżewski z Izby lubelskiej 
adw. Maciej Żbikowski z Izby siedleckiej

>■ W dniu 10 października Walne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Krakowie 
podjęło uchwały, które in extenso publikujemy:
1. Zagadnienia etyki zawodowej.
Zmiana systemu gospodarczego, a w konsekwencji rodzaju spraw oraz form wy
konywania zawodu zmusza do nowego spojrzenia na reguły adwokackiej deon- 
tologii. Zasady gospodarki rynkowej, a wśród nich - zasada nieograniczonej 
konkurencji - nie mogą być stosowane w społeczności adwokackiej w taki sam 
sposób jak w działalności gospodarczej.
Konkurencja w sferze gospodarki to przede wszystkim walka o zdobycie klienta. 
Sposób, w jaki cel ten ma być osiągnięty, doznaje tylko niewielu ograniczeń. 
Wykonywanie zawodu adwokata jest czymś innym i czymś więcej niż tylko 
zarabianiem pieniędzy.
Konkurencja adwokatury z innymi zawodami prawniczymi oraz konkurencja 
pomiędzy adwokatami może i powinna polegać na prezentowaniu, przy wykony
waniu zawodu, lepszych kwalifikacji profesjonalnych i wyższego poziomu ety
cznego.
Dlatego też budzą sprzeciw stosowane niekiedy metody konkurencji i reklamy 
zaczerpnięte z prymitywnych metod marketingowych.
Niepokój budzą również zjawiska naruszania zasad lojalności i koleżeństwa po
między adwokatami. Twarde wymogi walki o polepszenie lub ustabilizowanie 
własnej sytuacji finansowej nie zwalniają od przestrzegania wymogu lojalności 
i przyzwoitości, nawet kosztem rezygnacji lub ograniczenia efektów material
nych.

* patrz Informacje »Palestra' nr 5-6/92, str. 137 i »Palestra' nr 9-10/92 str. 99.
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