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Nie wszystkie regulaminy i projekty regulaminów zostały na tym posiedzeniu 
uchwalone. Obszerność materiału, jak również konieczność przeprowadzenia dal
szych prac komisji problemowych z udziałem biegłych z zakresu finansów (dotyczy 
to regulaminu zasad funkcjonowania zespołów) nie pozwoliły dzisiaj «a to. Sprawy 
te znajdą się na porządku obrad następnego posiedzenia NRA.

Prezes NRA prof. K. Buchała, zamykając obrady, podziękował wszystkim uczest
nikom za aktywny udział w posiedzeniu oraz wszystkim Kolegom — również i nie
obecnym na posiedzeniu — za przygotowanie materiałów, które znalazły się na po
rządku dziennym posiedzenia. Prezes NRA stwierdził również, że samorząd będzie 
miał jeszcze dużo pracy w związku z wchodzeniem w okres funkcjonowania nowej 
ustawy i jednocześnie zapewnił, że samorząd — przykładając dużą wagę do ścisłego 
przestrzegania prawa — będzie dbał o realizację nowej ustawy zgodnie z jej literą 
i duchem.

adio. Kazimierz Kaeppele

B. UCHWAŁY PREZYDIUM NRA

Uchwala Prezydium NRA 
z dnia 30 września 1982 r. 

w'sprawie rozmieszczenia zespołów adwokackich, 
adwokatów i aplikantów adwokackich

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 30 września 1982 r. podjęło u c h w a ł ę  
w sprawie rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów i aplikantów w nastę
pującym brzmieniu: •

1. przyjąć jako zasadę, że w każdej miejscowości, w której ma siedzibę .sąd re
jonowy, powinien funkcjonować zespół adwokacki albo adwokat wykonujący zawód 
indywidualnie lub wspólnie z innymi adwokatami (art 4 ust. 3 prawa o adwoka
turze);

2. uznać za celowe dokonywanie wpisów na listę adwokatów w taki sposób, aby 
umożliwić asymilację adwokatów, którzy pracowali poprzednio w innych zawodach 
prawniczych, i w tym celu upoważnić rady adwokackie do wpisywania na listy 
adwokatów osób zainteresowanych ponad liczb* ustanowionych etatów, przy czym 
pierwszeństwo należy przyznać adwokatom legitymującym się egzaminem adwo
kackim;

3. zwiększyć w 1983 r. liczbę aplikantów adwokackich o 50 etatów, a możliwości 
dalszego zwiększania liczby aplikantów w 1984 r. rozważyć w 1983 r. po zaznajo
mieniu się z uchwałami podjętymi przez zgromadzenia poszczególnych izb w za
kresie potrzeb co do rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów i aplikantów 
adwokackich;

4. w związku z tym, w razie braku opinii rad adwokackich w powyższej kwestii, 
nie dokonywać zasadniczych korektur w zakresie omawianego rozmieszczenia i do 
czasu uzyskania opinii zgromadzeń izb adwokackich w trybie art. 40 pkt 7 prawa 
o adwokaturze — określać liczbę adwokatów i aplikantów adwokackich według 
izb. pozostawiając okręgowym radom adwokackim decyzję w sprawie rozmieszcze
nia, odpowiadającego należycie rozeznanym potrzebom na pomoc prawną.


