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KRONIKA ADWOKATURY

Działalność publiczna adwokatów

>■ Adwokat poseł Zbigniew Dyka został przewodniczącym sejmowej Komisji 
Wymiaru Sprawiedliwości.

>- Adwokat poseł Edward Rzepka z Kielc został przewodniczącym Komisji Od
powiedzialności Konstytucyjnej.

>■ Adwokat Jan Pietrzykowski został przewodniczącym Komisji Mniejszości 
Narodowych.
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Posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej

>■ Z udziałem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Dyki, Wiceministra Spra
wiedliwości Andrzeja Marcinkowskiego odbyło się w Warszawie w dniu 8 lu
tego br. kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej. Przyjęto plan pra
cy NRA na rok 1992, omówiono przygotowanie do Krajowego Zjazdu Adwo
katury, który odbędzie się w tym roku, oraz wszystkie sprawy związane 
z wprowadzeniem nowych przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecz
nych i koniecznymi zmianami w regulaminie rachunkowości i działania ze
społów. W związku z powołaniem Wiceprezesa NRA Zbigniewa Dyki na sta
nowisko ministra sprawiedliwości zaszła konieczność wybrania nowego wi
ceprezesa. Naczelna Rada Adwokacka większością głosów stanowisko to po
wierzyła adw. Andrzejowi Dzięciołowi, wieloletniemu b. dziekanowi Okręgo
wej Rady Adwokackiej w Katowicach. Minister Sprawiedliwości i Prezes 
NRA złożyli nowowybranemu wiceprezesowi NRA serdeczne gratulacje 
i najlepsze życzenia.
Na wniosek Redaktora Naczelnego „Paleslry” NRA podjęła następującą 
uchwałę:
Miesięcznik „Palestra” jest jedynym organem prasowym adwokatury pol
skiej. Od roku 1924 towarzyszy adwokaturze we wszystkich najważniejszych 
wydarzeniach w życiu państwa, narodu, samorządu. Jedynie w okresie okupa
cji hitlerowskiej i dyktatury stalinowskiej musiała zamilknąć. „Palestra” służy 
do wymiany myśli, poglądów, informacji na wszystkie lematy dotyczące 
kształtowania prawa i jego wyrazu praktycznego, do scementowania życia 
korporacyjnego, krzewienia norm etycznych i zasad wykonywania zawodu. 
Jest także łącznikiem adwokatury polskiej z adwokaturami, środowiskami 
prawniczymi i wyższymi uczelniami wielu dziesiątków krajów świata. 
Wzrastające koszty wydawania miesięcznika z jednej strony, i ciągle malejąca 
ilość prenumeratorów z drugiej strony, zagraża istnieniu bytu ekonomicznego
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„Palestry”. Dzieje się to wszystko w sytuacji, kiedy ilość osób wpisywanych 
na listy adwokackie wzrasta, kiedy wzrasta ilość kancelarii adwokackich, spó
łek adwokackich - wydawać by się mogło - naturalnych prenumeratorów a na
wet sponsorów „Palestry”.
Dążąc do zachowania miesięcznika „Palestra” jako organu prasowego adwo
katury polskiej Plenum Naczelnej Rady Adwokackiej

p o s ta n o w i ł o :

1) zobowiązać wszystkich adwokatów wpisanych na listę adwokacką, wykonu
jących zawód i zatrudnionych w pełnym wymiarze do prenumeraty „Palestry”;
2) zobowiązać okręgowe rady adwokackie do:

a) wykonywania prenumeraty dla wszystkich adwokatów określonych 
w pkt. 1) uchwały w ramach składki ustalonej i pobieranej na samorząd 
adwokacki,
b) zapewnienia wszystkim aplikantom adwokackim otrzymywanie „Pa- 
lcstry” w ramach funduszu przeznaczonego na kształcenie aplikantów.

3) Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Z prac Prezydium NRA

>■ Wiceprezes NRAadw. Maciej Dubois zreferował przebieg rozmów w sprawie 
udzielenia zezwoleń na działalność zagranicznych firm prawniczych, odby
tych z przedstawicielami Ministerstwa Przekształceń Własnościowych oraz 
poinformował, iż w wyniku rozmów z przedstawicielami Krajowej Rady 
Radców Prawnych ustalono, iż pierwsze posiedzenie Komisji do Spraw 
Wniosków Firm zagranicznych odbędzie się w dniu dzisiejszym.
Prezydium NRA przyjęło do wiadomości pismo KRRP podające nazwiska 
osób delegowanych przez samorząd radcowski do udziału w pracach komisji 
- Tadeusza Ćwiklińskiego, Andrzeja Kalusa i Iwony Mirosz oraz pismo Mini
stra Wojciecha Góralczyka w sprawie udzielania powyższych zezwoleń.

>• Na posiedzenie Prezydium NRA przybył M inister Sprawiedliwości adw. 
Zbigniew Dyka i złożył rezygnację z funkcji pełnionych w NRA.
Prezydium NRA postanowiło przyjąć rezygnację adw. Zbigniewa Dyki z fun
kcji Wiceprezesa NRA i członka NRA w związku z objęciem stanowiska Mi
nistra Sprawiedliwości i podjęło następującą uchwałę:
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przekazuje adwokatowi Zbigniewo
wi Dyce, dotychczasowemu Wiceprezesowi NRA, najserdeczniejsze gratula
cje w związku z powołaniem go na stanowisko Ministra Sprawiedliwości. 
Prezydium NRA życzy Ministrowi Zbigniewowi Dyce owocnej działalności 
dla dobra kraju i wymiaru sprawiedliwości. Szczególna satysfakcja i zadowo
lenie wynika z faktu, że na stanowisko Ministra Sprawiedliwości został powo
łany wybitny adwokat i zasłużony działacz samorządowy.
Jednocześnie Prezydium NRA wyraża adw. Zbigniewowi Dyce najserdecz
niejsze podziękowanie za jego dotychczasową działalność zawodową i samo
rządową.
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