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3.

UCHWAŁA NR 4/'IX 
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 czerwca 1985 r.

w sprawie uzupełnienia składu Centralnego Zespołu Wizytatorów

1. Naczelna Rada Adwokacka na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 
1982 r. — Prawo o adwokaturze powołuje adw. Witolda Aberta (Izba Adwo
kacka w Warszawie) adw. Eugeniusza Krzewskiego (Izba Adwokacka w War
szawie) w skład Centralnego Zespołu Wizytatorów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.

UCHWAŁA NR 5/IX  
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 15 czerwca 1985 r.

w sprawie zorganizowania narady aktywu samorządowego i społeczno-politycznego

1. Naczelna Rada Adwokacka zaleca Prezydium NRA zorganizowanie narady akty
wu samorządowego i społeczno-politycznego, poświęconej ocenie sytuacji w ad
wokaturze oraz przygotowaniu założeń do programu działania samorządu — na 
okres do odbycia Krajowego Zjazdu Adwokatury.

2. W powyższej naradzie powinno wziąć udział 2—3 delegatów z każdej izby.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 1985 r.

5.

UCHWAŁA NR 6/IX'
Naczelnej Rady Adwokackiej

•z dnia 15 czerwca 1985 r.

w sprawie przestrzegania terminów zwoływania zgromadzeń zwyczajnych
izb adwokackich 1

1, Naczelna Rada Adwokacka, mając na względzie konieczność przestrzegania 
przepisu § 6 ust. 1 Regulaminu z dnia 1 października 1983 r. w sprawie zasad 
zwoływania, organizacji i przebiegu obrad zgromadzeń okręgowych izb adwo
kackich oraz Krajowego Zjazdu Adwokatury, a także trybu wyborów do orga-

t  — P a le s t r a  n r  9/8S



82 Naczelna Rada Adw okacka N r 9 (333)

nów izb adwokackich i organów adwokatury, zobowiązuje okręgowe rady adwo
kackie do zwoływania zgromadzeń z zachowaniem terminu ustalonego w tym 
przepisie.

2. Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium NRA do wyjaśnienia przy
czyn przekroczenia terminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały, w tych 
izbach adwokackich, w których do chwili obecnej nie odbyły się zgromadzenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dnniem 15 czerwca 1985 r.

B. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA NACZELNEJ RADY 
ADWOKACKIEJ W DNIU 15 CZERWCA 1985 R. W WARSZAWIE

W dniu 15 czerwca 1985 r. odbyło się w siedzibie ORA w Warszawie IX w bie
żącej kadencji posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, na którym przyjęto na
stępujący porządek obrad:
1. Sprawa organizacyjna: podjęcie uchwały co do skutków prawnych głosowania 

na posiedzeniu Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu 14 kwietnia br. w sprawie 
powierzenia funkcji Prezesa NRA.

2. Wprowadzenie na temat bieżących spraw adwokatury.
3. Stanowisko Wyższej Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku adw. Karola Gło

gowskiego o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury.
4. Plan rozmieszczenia zespołów adwokackich i adwokatów członków zespołów 

adwokackich w latach 1985—1986 oraz plan rozmieszczenia aplikantów adwo
kackich w roku 1986.

5. Zasady i dyscyplina wpisów na listę adwokatów.
6. Zagadnienia odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów:

a) informacja Rzecznika Dyscyplinarnego NRA,
b) informacja Prezesa Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.

7. Zmiany w składzie osobowym Centralnego Zespołu Wizytatorów.
8. Uchwała w sprawie podziału byłego Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej.
9. Sprawy różne.

10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia (VIII) NRA.
W obradach posiedzenia NRA wzięli udział zaproszeni goście w osobach:

— kierownika Wydziału Społeczno-Prawnego KC PZPR dra Wiktora Grzelca,
— kierownika Polityki Społecznej i Kulturalnej CK SD Małgorzaty Bednarowicz,
— Ministra Sprawiedliwości dra Lecha Domerackiego,
— Z-cy Prokuratora Generalnego PRL gen. Józefa Szewczyka,
— prezesa Zrzeszenia Prawników Polskich adw. dra Zdzisława- Czesze jko-Sochac- 

kiego, posła na Sejm,
— wicedyrektora Biura Prawnego Kancelarii Rady Państwa adw. Jerzego Kaczorks,
— dvrektora Biura d/.s Adwokatury i Radców Prawnych w Ministerstwie Spra- 

w iedl:,rości Jerzego Kiełbowicza.
Na wstępie posiedzenia została rozstrzygnięta sprawa powierzenia funkcji pre

zesa NRA, a mianowicie wysłuchano oświadczenia przewodniczącego Komisji skru
tacyjnej wybranej na VIII posiedzeniu NRA, w celu ustalenia wyników głosowania 
w s; 'a ńe powierzenia funkcji prezesa NRA. Z oświadczenia przewodniczącego 
te' í ' c- ms ' Iziekana dra Wiesława Grzegorczyka wynikało, że w świetle prza- 
?r v .. i ego na VIII posiedzeniu głosowania Naczelna Rada Adwokacka po


