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Z PRAC PREZYDIUM
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 21 października 2003 r. z ważniejszych
spraw rozpatrywanych podjęto omówienie projektu badań opinii publicznej nt.
obrazu adwokatury w oczach społeczeństwa.

Prezes NRA adw. St. Rymar poinformował o rozmowach jakie w tej mierze odbył
z dr. Jerzym Głuszyńskim Wiceprezesem Firmy Pentor. Wynik tych badań może
okazać się przydatny w pracach legislacyjnych podjętych przez korporację adwo-
kacką. Wywiązała się w tym przedmiocie dyskusja.

Adw. Piotr Sendecki poinformował o przebiegu spotkania zorganizowanego
przez Parlament Studentów RP pod hasłem „Przyszłość zawodów prawniczych”. W
spotkaniu wzięło udział szereg osobistości życia publicznego m.in. posłowie R. Ka-
lisz, E. Gosiewski, J. M. Rokita. Doszło do wypowiedzi oskarżających niektóre śro-
dowiska prawnicze o egoizm korporacyjny. Adw. P. Sendecki podniósł na spotka-
niu, iż adwokatura nie ma nic do ukrycia i sama przedstawia projekt nowelizacji
ustawy o adwokaturze postulując przejrzystość naboru na aplikację adwokacką,
egzamin samorządowy z udziałem przedstawiciela Ministra Sprawiedliwości.

✶

Uczestnicy posiedzenia Prezydium NRA w dniu 4 listopada 2003 r. rozważyli kwe-
stię obowiązkowego ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej.

Wiceprezes NRA adw. W. Hermeliński omówił sprawę szkoleń w Brukseli na te-
mat obron karnych przed Trybunałem w Luksemburgu. Zreferował spotkanie praw-
ników polskich i zagranicznych w Warszawie na ten sam temat w dniu 25 paździer-
nika 2003 r.

Dr Aleksandra Woźnicka Dyrektor Biura NRA zreferowała sprawę badania przez
Pentor świadomości prawnej społeczeństwa, które mogą być przydatne dla oceny
zachowań proadwokackich.

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 18 listopada 2003 r. rozważano ofer-
tę Pentoru przy udziale Wiceprezesa Zarządu tej Instytucji dr Piotra Kwiatkow-
skiego.

Obecny na posiedzeniu Prezydium poseł C. Grabarczyk poinformował zebra-
nych o pracach nad projektem PiS. Wokół tego toczyła się rozległa dyskusja.

✶

Posiedzenie Prezydium NRA w dniu 2 grudnia 2003 r. zostało zdominowane te-
matem zbliżającego się Jubileuszu 85-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej w
dniu 10 grudnia 2003 r. na Zamku Królewskim.
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Prezes adw. St. Rymar przedstawił przebieg spotkania w Kancelarii Prezydenta
RP z panią Minister Jolantą Szymanek-Deresz na temat prac nad nowelizacją ustaw
korporacyjnych. W spotkaniu wzięli udział prezesi KRRP (radcowie prawni) i KRN
(notariusze).

✶

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 16 grudnia 2003 r. Prezes NRA adw.
St. Rymar dokonał oceny obchodów Jubileuszu 85-lecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej. Podniósł obecność licznej reprezentacji wybitnych osobistości życia pu-
blicznego kraju.

Wygłoszone zostały wartościowe referaty okolicznościowe oraz odbyła się inte-
resująca dyskusja panelowa, którą prowadził ambasador Janusz Reiter – Prezes
Centrum Stosunków Międzynarodowych. Powstała z tego wydarzenia dokumenta-
cja zdjęciowa i filmowa znajdzie wyraz w publikacjach w „Palestrze”.

Prezes poinformował ponadto o przygotowaniach Nadzwyczajnego Zjazdu Ad-
wokatury, który odbędzie się w Warszawie w dniu 10 stycznia 2004 r. dla wytycze-
nia przyszłości palestry w związku z istniejącymi zagrożeniami dla jej samorządno-
ści.

Adw. A. Sandomierski złożył sprawozdanie z posiedzenia Komisji Praw Człowie-
ka przy NRA.

Andrzej Bąkowski

✶

LIST SEKRETARZA STANU STOLICY APOSTOLSKIEJ
DO ADWOKATURY POLSKIEJ

Watykan, 26 listopada 2003 r.

Szanowny Pan
Stanisław RYMAR
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
ul. Świętojerska 16, 00-202 Warszawa
POLONIA

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia, jakie nadesłał
Pan z okazji 25. rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra, a przede wszystkim za modli-
twę i wszelkie dary duchowe składane w Jego intencji.

W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział: „Podczas inauguracji pontyfi-
katu prosiłem: «Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi,
a mocą Jego władzy – służyć człowiekowi i całej ludzkości». Dziś, gdy wraz z Wami


