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D z ia ła ln o ść  a d w o k a tu ry

„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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Odrębnego podkreślenia wymagają zashtgi adw. Zbigniewa Dyki w dziedzi
nie tworzenia przepisów regulujących działanie adwokatury oraz jej samorzą
du oraz obrony uchwał Zjazdu Adwokatury z 1983 roku przed Sądem Najwy
ższym. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stwierdza, że adw. Zbigniew 
Dyka poprzez swoją działalność zawodową i samorządową dobrze zasłużył 
się adwokaturze polskiej.

D z ia ła ln o ść  a d w o k atu ry

Konferencje, spotkania, wizyty

>► Trzy spotkania opłatkowe
19 grudnia 1991 r. zorganizowane przez ORA w Warszawie z udziałem kole
gów adwokatów posłów i senatorów orńz kilkudziesięciu adwokatów przed
stawicieli licznego wąrszawskiego środowiska adwokackiego. Ministra Spra
wiedliwości reprezentował podsekretarz stanu Andrzej Marcinkowski. Dzie
kan ORA A. Rościszewski wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz zło
żył serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
8 stycznia 1992 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej zorganizowane 
przez Naczelną Radę Adwokacką. Na spotkanie m.in. przybyli Minister Spra
wiedliwości Z. Dyka, I Prezes Sądu Najwyższego prof. A. Strzembosz, pod
sekretarz w ministerstwie sprawiedliwości A. Marcinkowski, prezes K.R.R.P. 
- adw. Żuławski, przewodniczący Krajowej Rady Sądowniczej - sędzia dr. S. 
Zimoch, kilku senatorów z wicemarszałkiem Senatu prof. dr hab. A. Grześko
wiak, wielu posłów z wicemarszałkiem Sejmu adw. A. Kernem. Było obe
cnych wielu kolegów dziekanów z różnych izb adwokackich z całego kraju. 
Serdeczne życzenia noworoczne złożył prezes NRAadw. M. Bednarkiewicz. 
28 stycznia 1992 r. w siedzibie Prymasa przy ul. Miodowej w Warszawie dla 
przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych ksiądz Prymas J. Glemp 
mówił o zadaniach świata prawniczego, o zwycięstwie prawdy i potrzebie 
sprawiedliwości. W imieniu przybyłych i duszpasterstwa prawników przemó
wił adw. Ćwikliński.

>► 6 lutego 1992 r. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Dyka przyjął Prezydium 
Naczelnej Rady Adwokackiej. W serdecznej i życzliwej atmosferze omówio
no najważniejsze problemy adwokatury i wymiaru sprawiedliwości. Prezesi 
M. Bednarkiewicz i M. Dubois poinformowali pana ministra o przygotowa
nym projekcie nowelizacji ustawy prawo o adwokaturze i poczynionych usta
leniach z przedstawicielami KRRP.

»- W dniach 24 listopada - 1 grudnia 1991 roku w Syrakuzach na Sycylii (Wio
chy) odbyło się międzynarodowe spotkanie ekspertów z zakresu prawa karne
go i ochrony praw człowieka. Z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Stu
diów Prawa Karnego zaproszono specjalistów zaangażowanych w reformę 
wymiaru sprawiedliwości w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz au
torytety naukowe i praktyków z Zachodu, w tym z USA. Tematem spotkania 
była ochrona praw człowieka w wymiarze sprawiedliwości w sprawach kar
nych w krajach postkomunistycznych. W rezultacie kilkudniowej dyskusji 
wypracowano dokument określający minimalne standardy dotyczące pozycji
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