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Uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej

■ U ch w ały  N aczelnej R ady Adwokackiej

► Uchwała Nr 2 (V) 93 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 
września 1993 r. w sprawie planu rozmieszczenia zespołów 
adwokackich, adwokatów i aplikantów adwokackich na rok 
1993.

Naczelna Rada Adwokacka w porozumieniu z Ministrem Spra
wiedliwości uchwala w trybie art. 58 pkt 7 p.o.a. co następuje:

§ 1.

Plan rozmieszczenia na rok 1993 zespołów adwokackich, ad
wokatów i aplikantów adwokackich uwzględnia tendencję dalszego 
zmniejszania się liczby zespołów, przesłanki zapewnienia zaintere
sowanym pomocy prawnej z jednej strony -  z drugiej zaś ogólne 
warunki materialne społeczeństwa oraz środki finansowe członków 
korporacji. Uznając, że podstawowym źródłem naboru kadr do 
adw okatury winna być aplikacja adwokacka -  sytuacja w bieżącym 
roku, w szczególności stan zagrożenia egzystencji zespołów ze 
względu na wzrost opłat czynszowych -  zmuszają poszczególne Izby 
Adwokackie do ograniczania liczby etatów aplikantów adwokac
kich.

W odniesieniu do planu rozmieszczenia adwokatów rezerwuje się 
etaty do końca 1993 r. dla egzaminowanych w 1993 r. aplikantów 
adwokackich.

§ 2.

W oparciu o powyższe uwarunkowania NRA określa na 1993 r. 
następujący plan dla całego kraju:

1. 150 zespołów adwokackich,
2. 319 aplikantów adwokackich
3. 4284 adwokatów
z podziałem na izby adwokackie wg poniższego zestawienia:
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Plan rozmieszczenia na 1993 r.

Lp. Izba Zespoły adw. adwokaci aplikanci

1. Białystok 3 137 7

2. Bielsko-Biała - 80 5

3. Bydgoszcz 13 101 6

4. Częstochowa 6 112 8

5. Gdańsk 11 191 15

6. Katowice 9 290 20

7. Kielce 7 120 8

8. Koszalin - 67 6

9. Kraków 7 335 30

10. Lublin 10 202 17

11. Łódź 2 298 15

12. Olsztyn - 60 4

13. Opole 4 79 7

14. Płock 6 86 6

15. Poznań - 330 30

16. Radom 8 70 7

17. Rzeszów 19 177 15

18. Siedlce 7 70 6

19. Szczecin 2 111 11

20. Toruń 1 118 7

21. Wałbrzych 6 114 5

22. Warszawa 24 800 63

23. Wrocław 3 239 12

24. Zielona Góra 2 97 9

Razem 150 4 284 319

1 6 8
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Okręgowe Rady Adwokackie mają obowiązek zawiadomić NRA 
o sposobie wykonania planu rozmieszczenia do końca 1993 r.

§ 4.

Kancelarie indywidualne objęte są planem rozmieszczenia z wyjąt
kiem osób, które dotychczas wykonywały zawód w zespołach, 
ukończyły lat 70 i wystąpiły z wnioskiem w trybie art. 4 ust. 3 p.o a. po 
dniu 1 marca 1990 r.

§ 5 .

W przypadkach szczególnie uzasadnionych plan rozmieszczenia 
może być przekroczony na zgodę Prezydium NRA.

§ 6 .

Wykonanie uchwały obowiązującej od daty jej powzięcia powierza 
się Prezydium NRA.

■ O środek B adaw czy A dw okatury

► W dniach 24-26 września 1993 r. Naczelna Rada Adwokacka 
zorganizowała w dolinie Chochołowskiej coroczny rajd pieszy. 
Zapisało się aż 60 pracowników, przyjechało t y l k o  15 najzagorzal
szych miłośników Tatr i to z Łodzi, Pomorza Zachodniego, K rako
wa, Dolnego Śląska, Warszawy, Poznania.

Pogoda, humory i apetyty dopisywały nadspodziewanie. Gorzej 
było z kondycją. Pomimo licznych „wywrotek” nikt nic sobie nie 
połamał. Policja, pogotowie górskie i straż pożarna też nie inter
weniowały (chociaż mogły).

Wprawdzie wszyscy wyjechali zmęczeni i nadmiernie opaleni, ale 
psychicznie odrodzeni. Najciekawszym, nietypowym zjawiskiem 
regionalnym okazał się... pan przewodnik. Zakopiańczyk, młody, 
wysportowany, długonogi, ponury. Na starcie ze wstrętem, lecz 
skrupulatnie nas policzył, i nagle ruszył z kopyta. Po szybkim 
oderwaniu się od nas na bezpieczną odległości 1000-1500 m przestał 
wykazywać zainteresowanie, co się za nim dzieje. Podczas odpoczyn
ków oczekiwał nas z niecierpliwością; wyniosłą miną wyrażając 
dezaprobatę dla naszej ślamazarności. Pod koniec drugiego dnia 
zaprotestowaliśmy, że to rajd turystyczny, a nie bieg maratoński 
„śladami kurierów tatrzańskich” . Odparował ni z gruszki ni z pietru
szki, lecz z dużą satysfakcją, iż on odczuwa awersję do adwokatów,
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