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■ Konferencje, spotkania, w izyty

► W dniu 12 kwietnia 1996 roku Przewodniczący Komisji 
ds. Nowelizacji Prawa Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, 
adw. Stanisław Kazimierz Mazur wraz z adw. Janem Czerwiakowskim, 
adw. Krzysztofem Kuczyńskim, adw. Henrykiem Romańczukiem oraz 
apl. adw. Juliuszem Janasem złożyli wizytę Przewodniczącemu sej
mowej Komisji Ustawodawczej Jerzemu Jaskiemi.

W ostatnich kilku miesiącach było to już trzecie z kolei spotkanie 
jakie adw. St. Mazur, powołany uchwałą ORA w Warszawie z 27 lipca 
1995 roku na stanowisko Przewodniczącego Komisji ds. Nowelizacji 
Prawa, odbył z przedstawicielami organów Parlamentu. Kontynuując 
zamierzenia i koncepcje wypracowane przez mecenasa Jana Czer- 
wiakowskiego adwokat Stanisław Mazur spotkał się dnia 7 grudnia 
1995 roku z ówczesnym Wicemarszałkiem Sejmu Włodzimierzem 
Cimoszewiczem oraz w dniu 22 lutego 1996 roku z Wicemarszałkiem 
Senatu Grzegorzem Kurczukiem. W spotkaniach tych, oprócz osób 
wyżej wymienionych, uczestniczyli także Wicedziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Aleksander Łopatek oraz adw. 
Andrzej Michałowski.

Celem prowadzonych rozmów było zwiększenie udziału Adwokatu
ry w pracach legislacyjnych. Złożona propozycja współpracy w tym 
zakresie spotkała się z zainteresowaniem i przychylnością przedstawi
cieli Parlamentu. W trakcie spotkań ustalone zostały zakres i procedura 
współpracy. Poruszono zagadnienia prawne, które wymagają pilnej 
interwencji ustawodawcy. W szczególności do koniecznych zmian 
-  nie wymagających wielkiego nakładu pracy -  zaliczono uchylenia 
art. 232-243 kodeksu cywilnego i przepisów wydanych na ich pod
stawie, zmianę art. 9 ust. 2 i art. 20 ustawy o ewidencji ludności, 
zmianę art. 228 Prawa spółdzielczego, ochronę zawodu adwokata przed 
zagrożeniami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, powołanie 
instytucji pisarza hipotecznego, nowelizację art. 952 k.c. (testament 
szczególny). Ustalono, że przedstawiciele Adwokatury będą zapraszani 
do wzięcia udziału w posiedzeniach Komisji Ustawodawczej Sejmu 
w przypadkach rozpatrywania projektów ustaw żywotnie interesują
cych nasze środowisko. Przyszłe kontakty oparto na stałej praktyce 
wymiany dokumentów. Komisja ds. Nowelizacji Prawa otrzymuje 
z Biura Legislacyjnego Sejmu teksty wszystkich interesujących Ad
wokaturę projektów ustaw oraz pytania dotyczące konkretnych zagad
nień prawnych. Adwokaci pragnący współpracować z Komisją proszeni 
są o wnoszenie do projektów własnych uwag, propozycji zmian
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koniecznych z punktu widzenia praktyki prawa oraz o składanie opinii. 
Nadto między przedstawicielami Sejmu a przedstawicielami ORA 
w Warszawie odbywają się okresowe spotkania w poszerzonym gronie 
w celu omówienia poczynionych działań i oceny realnych możliwości 
wprowadzenia propozycji w życie.

Wszystko to otwiera naszemu samorządowi drogę ku skutecznemu 
kształtowaniu prawa, ochronie praw obywatelskich i obronie swych 
własnych interesów zawodowych.

Juliusz Janas

► „INWESTOWANIE W POLSCE -  SZANSE I RYZYKA”

Niemiecki Związek Adwokatów (Deutscher Anwaltvereim), Okręgo
wa Izba Radców Prawnych w Gdańsku i Okręgowa Rada Adwokacka 
w Gdańsku zapraszają Wszystkich zainteresowanych na Międzynaro
dową Konferencję Prawniczą pt. „Inwestowanie w Polsce -  szanse 
i ryzyka” , która odbędzie się w Gdańsku 27-29 września 1996 roku.

Przedmiotem konferencji będą zagadnienia z zakresu prawa podat
kowego, prawa obrotu nieruchomościami i prawa pracy, dotyczące 
inwestycji zagranicznych w Polsce.

Dokładne informacje na temat konferencji uzyskać można: 
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku 
ul. Chlebnicka 48/51 tel. (0-58) 31-72-21.
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