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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.
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3. Spotkanie Prezydium NRA z prezesem Stowarzyszenia Adwokatów i Aplikantów 
Adwokackich w Łodzi adw. ¡M. Olczykiem w dniu 13 października 1981 r.

Prezes NRA adw. prof. dr K. -Buchała powitał w ¡serdecznych słowach przyby
łego na sipotkanie z od odkami Prezydium NIRA aidw. M. Oiczyka. ¡prezesa Stowarzy
szenia Adwokatów ¡i Aplikantów Adwokackich w Łodzi.

W toku dyskusji omówiono ¡główne kierunki działania zarówno naczelnych 
organów adwokatury jak i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Stowarzyszenia, 
a ¡także zasady współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej ze Stowarzyszeniem. Po 
wymianie poglądów w tej ¡sprawie przez członków Prezydium .NIRA i Prezesa Sto
warzyszenia uznano za celowe:
1) uczestnictwo prezesa Stowarzyszenia w posiedzeniach ¡Naczelnej Rady Adwo

kackiej oraz udostępnianie mu materiałów na te posiedzenia i materiałów o cha
rakterze publicznym;

”2) informowanie ¡Prezydium NRA przez Stowarzyszenie o inicjatywach i przed
sięwzięciach Stowarzyszenia o charakterze ogólnokrajowym, mających znacze
nie dla zawodu adwokackiego;

3) ¡zapraszanie prezesa Stowarzyszenia na posiedzenia Prezydium ¡NRA, których 
przedmiotem będą podstawowe problemy adwokatury;

-4) przyjęcie, że obecnie najważniejszą dla adwokatury sprawą jest prawo o adwo
katurze (nowa ustawa o ¡ustroju adwokatury) oraz sprawy socjalno-bytowe, 
a także uznanie, że w tych dziedzinach konieczna jesit ścisła współpraca i wza
jemne uzgadnianie stanowisk;

-5) ustalenie przez ¡Prezydium NRA listy spraw,, które ¡powinny być wspólnie ze 
Stowarzyszeniem podejmowane, i ¡zaproponowanie planu współpracy ze Stowa- 
warzyszeniem.


