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3  P osied zen ia  N aczelnej Rady 
A dw okackiej

>• W dniu 5 grudnia 1992 r. w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej 
w Warszawie odbyło się Plenum poświęcone wyborowi członków 
Prezydium NRA oraz omówieniu aktualnych zadań adwokatury 
w roku 1993. Skład Prezydium NRA został opublikowany w n r 11- 
12 za rok 1992.
Plenum powołało komisję w składzie: adw. dr Wiesław Łukawski, 
adw. Antoni Łepkowski, adw. Stanisław Rymar dla opracowania no
wej struktury Ośrodka Badawczego Adwokatury współdziałającego 
ściśle z Fundacją Adwokatury Polskiej.
Plenum upoważniło Prezydium NRA do powołania składu Komisji 
Legislacyjnej NRA.

>■ W dniu 6 lutego 1993 r. w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Warszawie odbyło się Plenum NRA.
W sprawie nowelizacji ustaw o adwokaturze i radcach prawnych 
jednogłośnie podkreślono konieczność respektowania uchwały 
Krajowego Zjazdu Adwokatury z 21-22 listopada 1992 r., który upo
ważnił Naczelną Radę Adwokackę do kontynuowania prac nad pro
jektem ustawy przygotowanym i akceptowanym przez oba samo
sądy.
Plenum powołało na stanowisko Redaktora Naczelnego „Palestry” 
i Rzecznika Prasowego NRA adw. Stanisława Mikke oraz na prze
wodniczącego Komisji d/s Etyki adw. dr. Zdzisława Krzemińskiego, 
na przewodniczącego Komisji Szkolenia Aplikantów Adwokackich 
adw. Wiesława Szczepińskiego.
Realizując punkt XIII uchwały nr 1 Krajowego Zjazdu Adwokatury 
Naczelna Rada Adwokacka zwróciła się do wszystkich okręgowych 
rad adwokackich o powołanie Komisji Praw i Wolności Człowieka. 
Ponadto Naczelna Rada Adwokacka zatwierdziła szczegółowy po
dział czynności niędzy członkami Prezydium NRA.
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Od momentu p*, wołania nowego Prezydium NRA odbyły się cztery 
jego posiedzenia.
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Powołano:
a) Kolegium Redakcyjne „Palestry” w składzie:

adw. dr Zbigniew Banaszczyk 
adw. prof. dr hab. Lech Gardocki 

i adw. Marek Antoni Nowicki
sędzia SN dr Lech K. Paprzycki 
adw. Krzysztof Piesiewicz 
adw. Stanisław Rymar 
adw. dr hab. Leszek Sługocki 
adw. Andrzej Tomaszek 
adw. Andrzej Tomaszewski 
adw. Andrzej Warfołomiejew 
adw. prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz 
prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz 

I sędzia SN Stanisław Zabłocki
: b) Komisję Legislacyjną w składzie:
| przewodniczący - adw. Czesław Jaworski

członkowie: adw. Aleksander Kiwerski
adw. dr hab. Andrzej Kubas 
adw. Andrzej Rościszewski 

I adw. Wiesław Szczepiński
1 c) zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego NRA w osobach:
! adw. Maria Adamska-Kolupa
I adw. Andrzej Chechliński

adw. Andrzej Jachimczak 
j adw. Zdzisław Kamiński
; adw. Tadeusz Krzemiński
| adw. Józef Maciejko

adw. Janusz Ramos 
| adw. Piotr Rowiński
j  adw. Marek Sowiński
i adw. Władysław Sutkowski

adw. Jan Kazimierz Zienkiewicz
! d) członków Centralnego Zespołu Wizytatorów NRA w składzie:
! zastępca
j  Przewodniczącego - adw. Stanisław Marchwicki
! członkowie: - adw. Józef Broda

- adw. Ryszard Brodowski
1 - adw. Władysław Kulis

- adw. Witold Nowicki
- adw. Stanisław Szczepański
- adw. Andrzej Szczerbiński
- adw. Edward Szuba
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e) sekretarzy prawniczych NRA w osobach:
- adw. Witold Abert
- adw. Tadeusz Wiatrzyk

f) Radę Naukową Ośrodka Badawczego Adwokatury w składzie:
prezes - adw. dr Wiesław Łukawski
zastępca prezesa - adw. prof. dr hab. Witold Wołodkiewicz
sekretarz - adw. Sławomir Ciemny
członkowie: - adw. dr Juliusz Leszczyński

- adw. dr hab. Andrzej Kubas
- adw. Henryk Pieliński

g) na stanowisko dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury po
wołano - adw. Stanisława Rymara
h) na członków Zarządu Ośrodka Badawczego Adwokatury powoła
no:
wicedyrektor - adw. dr Lesław Kostórkiewicz
sekretarz - mgr Krystyna Sajna
Kierownik biblioteki - adw. Andrzej Kozanecki
Postanowiono upoważnić zastępcę sekretarza NRA adw. Marka Ma
zurkiewicza do zbadania stanu prawnego lokalu NRA i ewentualnej 
możliwości jego wykupu.
Rozpoznano kilkadziesiąt spraw osobowych związanych z wpisami 
na listę adwokatów.
Dokonano szczegółowego podziału czynności członków Prezydium 
NRA.

K onferencje, sp otk an ia , w izy ty

Dnia 13 stycznia 1993 r. odbyło się spotkanie Prezydium NRA 
z dziekanami okręgowych rad adwokackich, a w dniu 27 stycznia 
1993 r. z parlamentarzystami-adwokatami, poświęcone omówieniu 
stanu legislacji ustaw o adwokatach i radcach prawnych.
Dnia 19 stycznia 1993 r. w Ministerstwie Przekształceń Własnościo
wych, pod przewodnictwem podsekretarza stanu Wojciecha Góral
czyka, z udziałem wiceministra sprawiedliwości Andrzeja Marcin
kowskiego odbyło się spotkanie, na którym dokonano oceny działal
ności Ministerstwa Przekształceń Własnościowych przy wydawaniu 
zezwoleń na świadczenie pomocy prawnej w oparciu o przepisy 
ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spółkach z udziałem zagranicznym 
oraz omówiono istotne problemy związane z dostosowaniem spółek 
świadczących pomoc i usługi prawne, pod rządami innych przepi
sów.
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