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NRA w sprawie ewentualnej podwyżki wynagrodzenia dla aplikantów adwokackich, 
druga natomiast przygotuje projekt stanowiska NRA w sprawie zmiany terminów; 
zgromadzeń izb w roku przyszłym, tj. 198«.

Waldemar Jelińskl

B. UCH WIAŁY NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

1. U c h w a l a  4/X

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 1985 r.

Naczelna Rada Adwokacka niniejszym upoważnia Prezesa Naczelnej Rady Adwo
kackiej adw. dra Kazimierza Łojewskiego do podpisania uchwały NRA w sprawie 
opłat za czynności zespołów adwokackich w postępowaniu innym niż przed orga
nami wymiaru sprawiedliwości, która ma być ogłoszona w Monitorze Polskim.

2. U c h w a ł a  nr 5/X

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 27 października 1985 r.

I Naczelna Rada Adwokacka zaleca Komisji d/s budowy Domu Adwokata Seniora 
przygotowanie założeń do budowy i funkcjonowania Domu Adwokata Seniora, 
asygnując na ten cel 200 tys. zł.

II Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Komisję d/s budowy Domu Adwokata 
Seniora do przedstawienia opracowanych założeń na pierwszym posiedzeniu Na
czelnej Rady Adwokackiej w 1986 r.

Z  n/IĄC OŚ HO OKĄ BĄOĄWCZEGO Ą9WOKĄTUXV

1.

Ogólnopolska Konferencja Specjalistyczna w Grzegorzewicach

W ramach doskonalenia zawodowego adwokatów zorganizowana została Ogólno
polska Konferencja Specjalistyczna w DPTA w Grzegorzewicach w dniach 18—20 
stycznia 1985 r.

Zgodnie z programem Konferencji wygłoszone zostały dwa obszerne wykłady: 
„Istota i zakres przepisów o przestępstwach skarbowych” przez adw. Stefana 
Wurzla oraz „Reglamentacja dewizowa w świetle przepisów ustawy — Prawo de
wizowe” przez prelegenta adw. dra Bronisława Kocha. Obaj wykładowcy zaprezen
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towali wysoki poziom wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej i w rezultacie 
nad zagadnieniami objętymi wykładami wywiązała się żywa dyskusja.

Konferencja, która przeznaczona była przede wszystkim dla adwokatów prowa
dzących doskonalenie zawodowe na terenie swych izb adwokackich oraz dla kole
gów zainteresowanych tą tematyką w praktyce adwokackiej, wyłoniła kilkunastu 
kolegów deklarujących zamiar prowadzenia wykładów w omawianej dziedzinie na 
terenie swej działalności zawodowej.

Poza wykładami program obejmował spotkanie uczestników z adw. Marią Budza- 
nowską, prezesem NRA. W drugim dniu Konferencji przedstawiła ona w sposób 
wyczerpujący aktualne problemy adwokatury i działania samorządu adwokackiego 
oraz odpowiadała w toku ożywionej dyskusji na pytania uczestników.

Obecnych było — mimo bardzo trudnych warunków atmosferycznych i „równo
ległego” zebrania partyjnego (w dniu 19.1.1985 r.) — na całości lub części wykładów 
około czterdziestu kolegów.

Ogólnie frekwencja i stopień zainteresowania były zadowalające.

2.

Nowe komisje terenowe współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury

1. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu z dnia 28.XII.1984 r. po
wołana została do życia z dniem 1 stycznia 1985 roku Komisja Współpracy Poznań
skiej ORA z OBA. W skład Komisji jako założyciele weszli: adw. Stanisław Hęćka, 
adw. Henryk Janiec i adw. Jan Turski.

2. Uchwałą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie z dnia 10 maja 1985 r. 
powołana została Komisja'Współpracy Krakowskiej ORA z OBA. W skład Komisji 
jako założyciele weszli adw. adw.: dr Kazimierz Ostrowski — przewodniczący, dr 
Janusz Gładyszewski — zastępca przewodniczącego, Krzysztof Labę — sekretarz 
oraz dr Edward Brożek, dr Marian Czuma, Stanisław Janikowski, dr Stanisław Ko
łodziejski, Władysław Kosturek, dr hab. Andrzej Kubas, Aurelia Mikulińska-Kor- 
czyńska, dr Jerzy Parzyński, dr Andrzej Rozmarynowicz i Stanisław Synowiec.

3. Obie Komisje powołane w roku 1985 korzystają z opieki i aktywnego, życzli
wego zainteresowania ze strony dziekanów Izb kol. kol. Witolda Knoppka i Mariana 
Anczyka. '

3.

Klub Adwokatów Plastyków w Szczecinie

Działająca ĉ d przeszło trzech lat środowiskowa grupa adwokatów-plastyków na 
terenie Izby szczecińskiej ukonstytuowała się formalnie z dniem 1 stycznia 1985 r. 
uchwalając statut zatwierdzony przez kierownictwo OBA. W skład Komitetu Zało
życielskiego i Zarządu Klubu weszli następujący koledzy — adw. adw. Jerzy Pio- 
sicki — dotychczasowy kierownik organizacyjny Pleneru, p.o. prezesa Klubu, Helena 
Juszko, Maria Lewandowska. Witold Polański, Henryk Zawadzki, Włodzimierz Krzy
mowski, Jan Jaworski, Edward Krzywonos.

Kontynuując dotychczasową praktykę, członkowie Klubu w dniach 19—29 maja 
1985 r. zorganizowali IV Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków w Niechorzu. 
Biorący udział w plenerze koledzy — adw. adw.: Kazimierz Krzymowski, Wanda


