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»► W poszczególnych izbach odbywają się zgromadzenia sprawozdawczo-wy
borcze.

»► Dziekanami zostali wybrani:
adw. Kazimiera Biernat w Izbie Opolskiej, 
adw. Józef Zejda w Izbie Łódzkiej, 
adw. Włodzimierz Łyczywek w Izbie Szczecińskiej, 
adw. Stanisław Perucki w Izbie Bielskiej 
adw. Stanisław Kuchta w Izbie Wrocławskiej, 
adw. Marek Gutowski w Izbie Poznańskiej.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Prawników Polskich z siedzibą w Lublinie, 
którego Naczelnym Prezesem jest adw. Tadeusz Szymański, podjęło 4 czerw
ca 1992 r. dwie uchwały:
a) w sprawie wystąpienia do Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu Instytut Pamięci Narodowej z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania przygotowawczego przeciwko b. przewodniczącemu Polskie
go Komitetu Wyzwolenia Narodowego Edwardowi Bolesławowi Osóbce- 
Morawskicmu w związku z braniem przez niego udziału w organizowaniu, 
inspirowaniu i tolerowaniu poważnych prześladowań żołnierzy polskich for
macji wojskowych, z powodu ich przynależności do Armii Krajowej, Batalio
nów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych podległych Rządowi Rzeczpo
spolitej w Londynie, a więc zbrodni przeciwko ludzkości w rozumieniu Kon
wencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 9.XII.1948 r. 
(Dz.U. Nr 2 z 1952 r., poz. 9).
b) w sprawie o pilne uchwalenie ustawy o prawnej ochronie dziecka poczęte
go z równoczesnym uchyleniem ustawy z 27 kwietnia 1956 r. o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży.
Zwróciło się jednocześnie do wszystkich prawników z następującym apelem:
„Kraj nasz przeżywa obecnie głęboki kryzys gospodarczy i społeczny. Społe
czeństwo zmęczone trudnościmi życia codziennego i pogarszającą się sytu
acją materialną większości rodzin, domaga się od władz - rządu i parlamentu, 
podjęcia szybkich i skutecznych działań zmierzających do poprawy warun
ków życia.
Wydaje się, iż jedną z wielu, złożonych przyczyn przeżywanego obecnie kry
zysu, są wieloletnie zaniedbania w dziedzinie legislacji i tworzenia nowego 
prawa, niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Państwa w całkowi
cie odmiennych warunkach ustrojowych.
W tej sytuacji za najważniejsze prace legislacyjne uważamy:
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1) niezwłoczne rozpoczęcie prac nad uchwaleniem nowej Konstytucji III 
Rzeczypospolitej, a nie jej surogatu w postaci tzw. Małej Konstytucji,
2) Kompleksowe uregulowanie prawa pracy, dostosowanego do aktualnych 
warunków ustrojowych, gospodarczych i społecznych,
3) przyspieszenie procesów przekształceń własnościowych z jednoczesnym, 
prawnym zabezpieczeniem majątku narodowego i jego racjonalnym wyko
rzystaniem,
4) prawne zagwarantowanie polskiemu rolnictwu opłacalności produkcji, 
zbytu i przetwórstwa.
Apelujemy więc do wszystkich Kolegów prawników, aby stosownie do swo
ich specjalności, zainteresowań i możliwości - czynnie włączyli się do społe
cznych działań zmierzających do porządkowania prawa, aby występowali 
z inicjatywami i propozycjami zmian starego i tworzenia nowego prawa. 
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Prawników Polskich jest otwarte na wszel
kie propozycje współpracy w tym zakresie”

>- W dniach 21-22 maja 1992 r. w Poznaniu-Kiekrzu odbyły się kolejne II Ogól
nopolskie Dni Prawnicze. Uczestnicy podkreślając konieczność stabilizacji 
ustroju demokratycznego państwa prawa, przemian ustrojowych przy pełnym 
poszanowaniu obowiązujących zasad prawa, pełnej zgodności między pra
wem stanowionym a normami moralnymi, postulują m.in.
- dostosowanie prawa polskiego do obowiązujących standardów europej
skich,
- ustalenie w Konstytucji zapisu, że ratyfikowane umowy międzynarodowe 
stanowią element polskiego porządku prawnego,
- określenie celu i kierunku prywatyzacji zgodnie z interesem i racją stanu 
państwa polskiego,
- prawidłowe ustalenie tytułów własności,
- uznanie, że ochrona niezawisłości sędziowskiej i niezależności prokurato
rów stanowi nadrzędne dobro prawne, chroniące państwo i stabilizujące wła
dzę państwową.
Wskazano, że konieczny jest rozwój współpracy między korporacją adwo
kacką i radcowską oraz zbliżenie warunków wykonywania zawodu radcy 
prawnego i adwokata z możliwością stworzenia programu wspólnej aplikacji. 
Wykonywanie obsługi i pomocy prawnej przez osoby nie wpisane na listę 
adwokatów i radców prawnych powinno podlegać ścisłej reglamentacji 
i kontroli. Należy wyeliminować dopuszczalność udzielania koncesji na 
świadczenie pomocy i obsługi prawnej w formach nie przewidzianych przez 
ustawę o adwokaturze i o radcach prawnych.
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