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AIACZELIUA RABA ADWOKACKA

A. UCHWAŁA PREZYDIUM NRA

Uchwała z dnia 8 września 1981 r. w sprawie podziału czynności 
członków Prezydium NRA i dyrektora Biura NRA

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 8 września 1981 r. dokonano następu
jącego podziału czynności członków Prezydium NRA i dyrektora Biura NRA:.
prezes NRA adw. prof. dr hab. Kazimierz Buchała:

1. reprezentuje NRA na zewnątrz,
2. kieruje współpracą adwokatury z zagranicą,
3. programuje i koordynuje działalność NRA i jej Prezydium,
4. nadzoruje OBA,
5. kieruje .polityką kadrową;

wiceprezes NRA adw. Jerzy Biejat:
1. izastępuje prezesa NRA we wszystkich czynnościach podczas jego nieobec

ności,
2. nadizoruje działalność zespołów adwokackich,
3. kieruje Centralnym Zespołem Wizytatorów;

wiceprezes NRA adw. Maria Budzanowska:
1. kieruje pracami związanymi z udziałem adwokatury w procesie legisla

cyjnym,
2. kieruje pracami związanymi z informacją na zewnątrz,
3. współpracuje z Komisją Radców Prawnych przy NRA,
4. organizuje współpracą z adwokatami-iposłami;

sekretarz NRA adw. Wiesław Szczepiński:
1. opracowuje plany działania Prezydium NRA na podstawie ustalonego pro

gramu i kontroluje ich bieżące wykonanie,
2. kieruje informacją wewnętrzną,
3. przygotowuje i nadzoruje wykonanie uchwał NRA,
4. nadzoruje pracę Biura Prezydium;

skarbnik NRA adw. Józef Kuczyński:
1. .przygotowuje projekt preliminarza budżetowego i sprawozdanie z jego wy

konania,
2. kieruje gospodarką finansową NRA i jej agend,
3. analizuje ekonomiczną działalność zespołóiw i sytuację bytową adwokatury,
4. nadzoruje prace KomiSji Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej i Komisji Sa

natoryjnej ;
rzecznik dyscyplinarny NRA adw. Jan Ciećwierz:

1. kieruje i nadzoruje pracami rzeczników dyscyplinarnych i zastępcami rzecz
nika dyscyplinarnego,
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2. nadzoruje szkolenie aplikantów adwokackich w izbach adwokackich i orga
nizuje szkolenie centralne;

prezes Wyższej Komisji Dyscyplinarnej adw. Lucjan Gluza:
1. utrzymuje bieżący kontakt ze Stowarzyszeniem Adwokatów i Aplikantów,
2. współpracuje z „Palestrą”;

dyrektor Biura NRA — członek NRA adw. Jerzy Kielbowicz:
1. organizuje i kieruje pracą Biura NRA; podlega w tym zakresie bezpośrednio 

sekretarzowi NRA,
2. kieruje pracą Sekretariatu Prawniozego {projekty uchwał, protokołowanie po

siedzeń NRA i Prezydium NRA),
3. kieruje Referatem skarg i wniosków,
4. nadzoruje działalność DtPTA w Gr.zegorzewicach,
5. kieruje Komisją Zespołów Adwokackich,
6. załatwia zlecone pnzez prezesa NRA luib sekretarza NRA czynności.

B. Z PRAC PREZYDIUM NRA

1. Rozmowy w sprawach socjalnych adwokatów

W czasie posiedzenia Prezydium NRA w dniu 25 sierpnia 1981 r. preees NRA 
złożył sprawozdanie ze spotkania, odbytego-—wraz z wiceprezesem NRA adw. Je
rzym Biejatem — z wiceministrem sprawiedliwości Z. Jędrzejczakiem i naczelnikiem 
Wydziału d/s Adwokatury R. Soroką, a także z rozmowy przeprowadzonej w czasie 
swej wizyty u sekretarza KC PZPR M. Milewskiego.

Tematyka tych spotkań objęła głównie sprawy socjalne adwokatury. 
Stosownie do dokonanych uzgodnień postulaty adwokatury zostały sformuło

wane na piśmie i przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości. Odpis wspomnianego 
pisma oraz pisma Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (skierowanego do Mi
nistra Sprawiedliwości) Prezydium NRA postanowiło przesłać radom adwokackim.

2. Powołanie komisji opiniodawczych przy Prezydium NRA

Wobec konieczności szybkiego opiniowania nadsyłanych do NRA projektów ak
tów prawnych Prezydium -NRA na posiedzeniu w dniu 15 września br. utworzyło 
5-osobowe komisje opiniodawcze, powołując jednocześnie ich przewodniczących, 
i sekretarzy. Dalsize uzupełnienie składu osobowego tych komisji nastąpi na wnio
sek ich przewodniczących.

Oto kierownictwo poszczególnych komisji:
1. Komisja prawa karnego: przewodniczący — adw. dr W. Pociej, sekretarz — 

adw. E. Zabłocki;
2. Komisja prawa cywilnego: przewodniczący — adw. J. Gzerwiaikowski, sekre

tarz — adw. A. Łapiński;
3. Komisja prawa administracyjnego: przewodniczący — adw. A. RościszewSki, 

sekretarz — adw'. M. Patodki;
4. Komisja prawa rolnego: przewodniczący — adw. Z. Czerski, sekretarz — 

adw.. J. Goetize.


