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Kronika adwkatury

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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W dniach od 18 do 20 lutego 1993 r. w Wiedniu odbyło się coroczne 
spotkanie prawników europejskich naczelnych organów samorządo
wych (21 Europäische Präsidentenkonferenz 1993).
Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali prezes NRAadw. Maciej 
Bednarkiewicz oraz członek NRAadw. Marian Anczyk.
W spotkaniu udział wzięli również prezesi NRA z poprzednich ka
dencji adw. dr Zdzisław Czeszejko-Sochacki i adw. dr Kazimierz Ło- 
jewski.
Dnia 19 lutego 1993 r. Prezydium NRA w obecności wiceministra 
sprawiedliwości Andrzeja Marcinkowskiego spotkało się z przedsta
wicielem Fundacji Międzynarodowych Kontaktów Prawniczych 
z Bonn z adw. Hansem Holgerem Herrnfeld. Gościa zapoznano 
z działalnością adwokatury. Postanowiono nawiązać ściślejszą 
współpracę pomiędzy adwokaturą polską a wyżej wymienioną Fun
dacją.
Grupa 15 adwokatów i aplikantów adwokackich udała się na sym
pozjum zawodowe organizowane przez adwokatów duńskich w Ko
penhadze.
W dniach 17-18 X 1992 r. w Toruniu odbyło się seminarium dla ad
wokatów i aplikantów adwokackich z Polski Północnej na temat: 
„Adwokat polski wobec europejskiego systemu ochrony praw czło
wieka”. Organizatorami byli: Komisja Praw Człowieka Naczelnej 
Rady Adwokackiej, Katedra Praw Człowieka Uniwersytetu Mikoła
ja Kopernika w Toruniu i Rada Europy.
Spotkanie miało charakter wprowadzający w problematykę Euro
pejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Wykłady prowadzili: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, dr Boże
na Gronowska, dr Cezary Mik i adw. Marek Antoni Nowicki. 
Zamiarem Komisji Praw Człowieka jest kontynuowanie konferencji 
w Toruniu w celu przygotowania adwokatów do podjęcia nowych za
dań związanych z działaniem europejskiego systemu ochrony praw 
człowieka.
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