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Współpracy między Naczelną Radą Adwokacką a Ministrem Sprawiedliwości oraz 
Zespołu d/s Współpracy z Prokuraturą Generalną dla omówienia rozwiązywania 
zagadnień wyrastających na punkcie styczności między prokuratorem a obrońcą 
w procesie karnym. Wyliczenie wszystkich tych zadań jest z racji ich wielkości i róż
norodności oczywiście niemożliwe.

Na zakończenie wypadałoby postawić sobie pytanie, co w chwili obecnej jest dla 
adwokatury i jej samorządnych zadań najważniejsze. Odpowiedź jest prosta: naj
ważniejszy jest klimat życzliwości, zrozumienia i otwartości władz państwowych 
i politycznych na wszystkie problemy adwokatury. Nie oznacza to, rzecz jasna, 
że oczekuje nas wyabstrahowana z trudności naszego życia codziennego atmosfera 
cieplarni. Adwokatura nie boi się jednak tych trudności, gdyż jej żywiołem jest 
wysiłek, walka i osiąganie sukcesów.

C. UCHWAŁY PREZYDIUM NRA

i.

UCHWAŁA PREZYDIUM NRA

z dnia 23 maja 1985 r.

w  sprawie projektu planu rozmieszczenia zespołów adwokaekich na lata 1985 i 1986. 
adwokatów członków zespołów adwokackich na lata 1985 i 1986 oraz aplikantów

adwokackich na rok 1986.

Na podstawie art. 59 ust. 1 i ust. 3 prawa o adwokaturze z dnia 26.V.1982 r. 
(Dz. U. Nr 16, poz. 124 z późniejszymi zmianami) stanowi się, co następuje:

§ 1

1. Prezydium NRA postanawia przedstawić Naczelnej Radzie Adwokackiej na naj
bliższym posiedzeniu projekt rozmieszczenia zespołów adwokaekich na lata 1985 
i 1986, adwokatów członków zespołów adwokackich na rok 1985 oraz aplikantów 
adwokackich w roku 1986 — w celu jego uchwalenia w trybie art. 58 pkt 7 p. o a 
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości według poniższego zestawienia: 
(szczegółowe zestawienie terytorialne jest zamieszczone w uchwale NRA z dnia 
15 czerwca 1985 r. w § 4).

§ 2

Okręgowe rady adwokackie w każdym roku przedstawiają pod obrady zgroma
dzenia izby projekt określenia potrzeb rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwo
katów członków zespołów adwokackich oraz aplikantów adwokackich na rok na
stępny (art. 40 pkt 4 p.oa.), a następnie uchwalają projekt szczegółowego planu 
rozmieszczenia dla swoich izb z podziałem na województwa i obszary działania 
zespołów adwokackich (ewentualnie z uwzględnieniem obszaru działania sądów re-



N r 9 (333) C. Uchwały Prezydium NRA 89

jonowych). Projekt tego planu okręgowe rady adwokackie .przesyłają do Prezydium 
NRA najpóźniej do października każdego roku.

§ 3

Prezydium NRA sporządza projekt planu rozmieszczenia w porozumieniu z Mi
nistrem Sprawiedliwości i przedstawia go Naczelnej Radzie Adwokackiej na jej 
ostatnim posiedzeniu w danym roku w celu jego uchwalenia w trybie art. 58 
pkt 7 p. o a.

Tak uchwalony plan rozmieszczenia wraca do okręgowych rad adwokackich, któ
re do końca stycznia uchwalają terytorialny plan rozmieszczenia i przesyłają go 
niezwłocznie do Prezydium NRA oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości. Terytorial
ny plan rozmieszczenia uchwalony przez okręgową radę adwokacką stanowi pod
stawę do kształtowania polityki wpisów na listę adwokacką i wyznaczania siedzib.

§ 4

Okręgowe rady adwokackie, uchwalając projekt rozmieszczenia zespołów adwo
kackich, adwokatów członków zespołu i aplikantów adwokackich, opierają się na 
następujących danych według załączonego wzoru (wzór ten został przesłany ORA 
oddzielnie).

§ 5

Przy wpisach na listę adwokacką (obligatoryjnych lub fakultatywnych) okręgowa 
rada adwokacka wyznacza siedzibę tylko wówczas, gdy zgodnie z art. 68 ust. 3 
zezwala na to plan rozmieszczenia adwokatów członków zespołu, biorąc zarazem pod 
uwagę konieczność zapewnienia zatrudnienia aplikantów adwokackich, którzy 
w danym roku zdają egzamin adwokacki.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 23 maja 1985 r.

2.

UCHWAŁA
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 12 czerwca 1985 r.

w sprawie nadania odznaki „Adwokatura PRL”

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej postanowiło wyróżnić odznaką „Adwo
katura PRL” następujących adwokatów:

Z ł o t ą  odznakę otrzymują:

1. Edmund Raszeja — Bydgoszcz
2. Jerzy Kotkowski — Kraków


