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gowej Rady Adwokackiej. Jeżeli nie wykorzystana kwota przekracza 200 zł należy bezzwłocznie zwró
cić ją klientowi” — kwotą „200 zł” zastępuję się kwotą „2.000 zł”.
Plenum NR A podjęło również uchwałą uznającą za celowe powołanie Fundacji Adwokatury Polskiej
oraz zatwierdziło ostateczny tekst projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o adwokaturzy.

Z prac Prezydium NRA
• Na posiedzeniu 13 grudnia 1989 r. rozdzielono opieką nad izbami adwokackimi miądzy członków Pre
zydium postanowiono m.in.:
— powołać Komisją Nadzwyczajną d/s zmiany prawa o adwokaturze w składzie: Zbigniew DYKA
(przewodniczący), Aleksander KIWERSKI, Zdzisław KRZEMIŃSKI, Marek SOKOŁOWSKI.
• Na posiedzeniu 20 grudnia 1989 r. powołano przewodniczących Komisji NRA oraz postanowiono
m.in.:
— w związku z rezygnacją adw. dr. Wiesława ŁUKAWSKIEGO z funkcji dyrektora Ośrodka Badaw
czego Adwokatury wyrażono mu podziękowanie za duże zaangażowanie w rozwój Ośrodka, astanowisko
dyrektora powierzono adw. Stanisławowi R YMAROWI,
— wyjaśniono — w związku z zapytaniem przedstawionym przez ORA w Warszawie — że w przy
padkach, gdy adwokat wykonujący zawód indywidualnie nie ma możności czasowo lub trwale prowadzić
sprawy, a nie zachodzą warunki określone w § 2 zdanie drugie regulaminu w sprawie zasad wykonywa
nia zawodu adwokata indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem — należy stosować zgodnie z art.
37 p.o a. przepis art. 26 p.o a. z tym, że zastępcą wj«nacza z urzędu Dziekan ORA. Wówczas może mieć
zastosowanie przepis § 6 wyżej powołanego regulaminu,
— podjęto uchwalę o zrzeczeniu się przez członków prezydium pobierania dodatku funkcyjnego z ty
tułu pełnienia funkcji w samorządzie w okresie całej kadencji.
• Na {»siedzeniu 28 marca 1990 r. prezydium zapoznało się z projektem Statutu Fundacji na rzecz Ad
wokatury Polskiej, uznając powołanie jej za celowe i konieczne. Zatwierdzono również skład Komisji d/s
Ofiar represji stalinowskich w składzie: Witold ANTO NIE WS KI (przewodniczący), Przemysław
KŁOSIŃSKI i Andrzej KOZANECKI.

Konferencje, spotkania, wizyty
• W Brukseli rozmowy w sprawie przystąpienia tamtejszej adwokatury do fundacji „FESAPOL” pro
wadzili adw. Andrzej KERN i adw. Bożena BANASIK.
• Prezes NRA Maciej BEDNARKIEWICZ i dziekan ORA w Katowicach Franciszek KUSTOS wzięli
udział w dorocznej Konferencji prezesów adwokatów europejskich, która odbyła się w Wiedniu w lutym
br. Poświęcona ona była omówieniu przyszłości adwokatury europejskiej w aspekcie zaistniałych zmian
politycznych w Europie Wschodniej i związanymi z tymi zmianami sytuacji gospodarczej. Omówiono
formy udzielenia pomocy adwokaturom państw Europy Wschodniej, w tym również Polski. Delegacja
NRA przekazała oficjalne zaproszenie Prezydentowi Konferencji dr. Walterowi SCHUPPICHOWI do
złożenia wizyty w Polsce. W czasie konferencji adw. Kazimierz ŁOJEWSKI został odznaczony przez mi
nistra sprawiedliwości Austrii Wielkim Orderem Zasługi dla Republiki Austrii nadanym mu przez pre
zydenta Austrii.
• W lutym przebywała w Warszawie delegacja Stowarzyszenia Adwokatów Amerykańskich w skła
dzie: J. Muller, H.E. Moyer, D. Maendl, M. Ellis, G.F. Hyman. Delegacja reprezentowała nie tylko sto
warzyszenie, ale również i Departament Stanu USA. W spotkaniu z ramienia Naczelnej Rady Adwokac
kiej udział wzięli prezes M. Bednarkiewicz, wiceprezes M. Dubois oraz zastępca sekretarza P. Borowski.
Przedmiotem rozmów była propozycja nawiązania współpracy ze środowiskiem prawniczym w Polsce
oraz innych krajów Europy Wschodniej, organizowanie wspólnych seminiarów, sympozjów, wymiany
doświadczeń oraz utworzenia Instytutu Praw Europy Wschodniej oraz periodyku prawa porównawczego.

