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naukowy oraz sposób prezentowania tych problemów uzasadnia przekonanie, iż 
przyczyni się to do pogłębionej dyskusji naukowej i do ich rozwiązania.

Próbę wskazania w niniejszym artykule recenzyjnym na niektóre wybrane pro
blemy poruszone w tym zbiorze podjęłam w nadziei, że stanowić to będzie za
chętę do sięgnięcia do tej wartościowej i interesującej lektury.

Krystyna Krzekotowska
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A.l. Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej 
w dniach 16 i 17 marca 1985 r. (VII)

W dniach 16 i 17 marca 1985 r. odbyło się w Warszawie VII kolejne w kadencji 
posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, na którym przyjęto następujący porządek 
obrad:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu 1984 r.
2. Preliminarz budżetowy na 1985 r.
3. Informacja o pracach dotyczących zobowiązań finansowych adwokatury oraz 

zmiana regulaminu finansowania zespołów adwokackich.
4. Informacja o przebiegu zebrania Zespołu Partyjnego przy NRA i wniosków 

wypływających z jego przebiegu dla prac NRA.
5. Plan rozmieszczenia adwokatów, aplikantów i zespołów adwokackich w latach 

1985—1986.
6. Informacja o działalności wizytacyjnej organów samorządu adwokackiego.
7. Plan pracy NRA na 1985 r.
8. Uchwała w sprawie adwokatów emerytów.
9. Regulamin w sprawie zasad i trybu wyboru delegata do okręgowej rady ad

wokackiej.
10. Sprawozdanie dla Rady Państwa z działalności adwokatury w 1984 r.
11. SpTawy bieżące i różne.
W toku obrad podjęto następujące uchwały:

1) uchwałę NRA w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetów 
NRA, Ośrodka Badawczego Adwokatury i „Palestry” za 1984 r. oraz udzie
lenia absolutorium dla Prezydium NRA,

2) uchwałę NRA w sprawie przyjęcia preliminarzy budżetowych NRA, OBA 
i „Palestry” na 1985 r.,

3) uchwałę NRA w sprawie przyjęcia planu rozmieszczenia aplikantów adwo
kackich w 1985 t .,

4) uchwałę NRA w sprawie adwokatów emerytów (uchwała nr 1/VII),
5) uchwałę NRA w sprawie regulaminu zasad i trybu wyboru delegata do 

okręgowej rady adwokackiej (uchwała nr 2/VII).
Teksty uchwał nr 1/VII i n r 2/VII, objętych pkt 4 i 5 porządku obrad, zamieszczo

ne są w dziale B.
Skarbnik NRA adw. J. Kuczyński przekazał kilka informacji dotyczących obcią

żeń podatkowych zespołów adwokackich i omówił zmiany w regulaminie finanso
wym zespołów.
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W nawiązaniu do pkt 4 porządku obrad została -przeprowadzona dyskusja, w toku 
której dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze adw. Czesław D-u- 
żyński (z inicjatywy Zespołu Partyjnego PZPR przy NRA) przedstawił wniosek 
następującej -treści:

„Naczelna Rada Adwokacka apeluje do parff Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. Marii Budzanowskiej o ustąpienie ze stanowiska”.

Po przeprowadzeniu nad tym wnioskiem tajnego głosowania okazało się, że dwa
dzieścia cztery głosy wypowiedziały się za zgłoszonym wnioskiem, szesnaście głosów 
przeciwko wnioskowi, a trzy głosy były nieważne.

Po tym głosowaniu prezes NRA oświadczyła, że w najbliższym czasie rozważy 
wynikającą z tego głosowania sytuację i podejmie decyzję w tej sprawie.

Co się tyczy pkt 5 porządku dziennego, to Naczelna Rada Adwokacka podjęła 
uchwałę o ustaleniu i rozmieszczeniu etatów aplikantów adwokackich na rok 1985 
w łącznej liczbie 400. Sprawa rozmieszczenia etatów adwokatów na rok 1985 została 
przesunięta na następne posiedzenie plenarne NRA.

W sprawie dotyczącej 11 pktu porządku dziennego, Naczelna Rada Adwokacka — 
wobec konieczności właściwego wykonania wyroku Sądu Najwyższego co do uchy
lenia ważności podjętej na Krajowym Zjeździe Adwokatury uchwały nr 7 (sygn 
I PA 15/84) — podjęła w dniu 17 marca 1985 r. uchwałę następującej treści:

„Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że uchwała NRA z dnia 11 grudnia 1983 r. 
w sprawie kierunków działania organów samorządu adwokackiego („Palestra” 
z 1984 r. nr 3—4, s. 1—8) w okresie lat 1983—1986 utraciła moc obowiązującą.”

Co do przedstawionego przez Prezydium NRA projektu sprawozdania z działal
ności adwokatury w 1984 r. dla Rady Państwa uznano, że wymaga ono przeredago
wania i znacznego skrócenia.

W końcu Naczelna Rada Adwokacka przyjęła plan pracy NRA na 1985 rok 
z upoważnieniem Prezydium NRA do wprowadzenia w nim ewentualnych zmian.

s.m.

A.2. Sprawozdanie z plenarnego posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej 
w dniu 14 kwietnia 1985 r. (VIII)

Tematem obrad była ocena sytuacji w adwokaturze w związku z przebiegiem po
siedzenia Prezydium NRA w dniu 28 marca 1985 r. (protokół nr 54/85).

W tym miejscu należy pokrótce podać przebieg tego ostatnio wymienionego po
siedzenia. Otóż na poprzednim plenarnym posiedzeniu NRA, po przeprowadzeniu 
głosowania nad apelem dziekana adw. Cz. Dużyńskiego (omówienie przebiegu tego 
plenarnego posiedzenia — pod poz. A.I.), prezes NRA adw. M. Budzanowska oświad
czyła, że w najbliższym czasie ustosunkuje się do tego apelu. Ponieważ jednocześnie 
zwołała ona posiedzenie Prezydium NRA na dzień 28 marca 1985 r., dla wszystkich 
stało się oczywiste, że właśnie na tym posiedzeniu takie oświadczenie zostanie 
złożone.

Na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 28.III.1985 r., po załatwieniu spraw bie
żących i szerokiej dyskusji, zabrał głos członek Prezydium NRA adw. K. Buchała 
i oświadczył, że oczekiwał złożenia stosownego oświadczenia przez prezesa NRA 
adw. M. Budzanowsiką. Ze swej strony proponował, żeby prezes NRA adw. M. Bu
dzanowska wstrzymała się od pełnienia funkcji Prezesa do czasu Zjazdu Adwoka
tury. W odpowiedzi na to prezes NRA adw. M. Budzanowska oznajmiła, że stosow
ne oświadczenie złoży na plenarnym posiedzeniu NRA, które zaproponowała zwołać 
na dzień 14 kwietnia 1985 r. Wówczas adw. K. Buchała oświadczył, że w tych wa


