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wcześnie, natomiast należy skupić się na szybkim podjęciu efektywnych działań w
celu obrony samorządności i swobód korporacyjnych, zarówno w mediach, jak i
organach parlamentarnych (Sejm, Senat, biuro legislacyjne, komisje i podkomisje
Sejmu i Senatu):

1) Naczelna Rada Adwokacka reprezentuje stanowisko, że wszystkie trzy sa-
morządy: adwokacki, radcowski i notarialny powinny, jak dotychczas, wspólnie
przeciwstawiać się działaniom zmierzającym do prób ograniczania lub odebra-
nia ich niezależności.

2) Ministerstwo Sprawiedliwości ze zrozumieniem odnosi się do stanowiska
Naczelnej Rady Adwokackiej, popierając ją w staraniach o zachowanie przez
adwokaturę dotychczasowej niezależności.

3) Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 8 kwietnia br. postanowiło powo-
łać Zespół ds. opracowania strategii działania wobec zagrożeń podważających
samorządność adwokatury. Przewodniczącym został adw. dr Andrzej Kubas.
Zespół jest w trakcie organizacji.

W najbliższym czasie planuje się spotkanie z posłanką Katarzyną Piekarską Prze-
wodniczącą Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz posłem Jarosławem
Kaczyńskim – Przewodniczącym Komisji Etyki Poselskiej.

Naczelna Rada Adwokacka wyraża pogląd, iż nie ma obecnie ważniejszej
sprawy dla wszystkich adwokatów, niż podjęcie najwyższego wysiłku i działań
w celu odsunięcia niebezpieczeństwa grożącego adwokaturze – zamachu na jej
samorządność, niezależność i przez 85 lat demokratycznie wypracowane pro-
cedury postępowania.

 Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

✶

NACZELNA RADA ADWOKACKA ZAWIADAMIA,
że w dniu 13 czerwca 2003 w Brukseli
w Przedstawicielstwie NRA przy rue Belliard 205 bte 8
odbędzie się seminarium poświęcone problematyce ostatnich zmian w dziedzi-

nie prawa karnego Unii Europejskiej.
Jest to pierwsze z serii seminariów dla polskich adwokatów zaplanowanych

przez Naczelną Radę Adwokacką; następne przewidziane są na jesień 2003 i będą
dotyczyć problematyki prawa gospodarczego i cywilnego (oraz ewentualnie innych
dziedzin i zagadnień zaproponowanych przez poszczególne Rady).

W związku z tym Naczelna Rada Adwokacka zwraca się do wszystkich Szanow-
nych Pań i Panów Dziekanów Okręgowych Rad Adwokackich o wskazanie w ter-
minie do dnia 30 kwietnia br. jednej osoby z każdej Izby, która weźmie udział w
seminarium w dniu 13 czerwca.
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Pragniemy, aby osoba ta po powrocie z seminarium przeprowadziła w możliwie
nieodległym terminie szkolenie dla adwokatów, członków Izby przekazując im
wiedzę i informacje uzyskane podczas  pobytu na konferencji w Brukseli.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca się z prośbą do wszystkich Pań i Panów Dzie-
kanów Okręgowych Rad Adwokackich o pokrycie wyjeżdżającej osobie kosztów
przejazdu, pobytu w hotelu, ubezpieczenia oraz częściowych, na każdą ORA przy-
padających kosztów honorarium dla wykładowców z Komisji Europejskiej. Rezer-
wacji przelotów na trasie Warszawa–Bruksela–Warszawa oraz pokoi w hotelu do-
kona NRA. Wskazane jest, aby osoby uczestniczące w wyjeździe znały język angiel-
ski, bowiem udział tłumacza w wykładach nie jest przewidziany.

Wylot do Brukseli nastąpi w dniu 12 czerwca 2003 w godzinach popołudnio-
wych z lotniska Okęcie w Warszawie, a powrót do Warszawy z Brukseli w dniu 15
czerwca 2003 w godzinach wieczornych (pobyt poza Polską w sobotę i niedzielę
znacznie zaniża cenę biletu). Hotel (pokoje 1-osobowe) zarezerwowany został na
okres od 12 do 15 czerwca 2003.

Informując o osobach wybranych do udziału w szkoleniu prosimy o podanie ich
adresów, pod które można będzie wysyłać korespondencję oraz adresów elektro-
nicznych.

Licząc na współpracę ze strony Szanownych Pań i Panów Dziekanów, pozostaję
z poważaniem,

Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Wojciech Hermeliński

NACZELNA RADA ADWOKACKA INFORMUJE

Europejski Kongres Prawniczy BLIC 2003

W dniach 18, 19 i 20 czerwca 2003 r. w Sewilli w Hiszpanii odbędzie się pierw-
szy Europejski Kongres Prawniczy BLIC 2003.

Kongres ten będzie miejscem spotkań prawników z całej Europy, okazją do wy-
miany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów z przedstawicielami
środowisk prawniczych innych krajów. Zorganizowany będzie w formie paneli (tłu-
maczonych symultanicznie na język angielski, francuski i hiszpański) poświęconych
m.in. prawu gospodarczemu i finansowemu.

Naczelna Rada Adwokacka uczestniczy w przygotowaniu projektu w ramach
partnerstwa stowarzyszonego (association partnership).


