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Nadanie Złotych i Srebrnych Odznak „Adwokatura PRL”

Prezydium Naczelnej Rady Adwoka
ckiej na posiedzeniu w dniu 24.IX.
198,6 r. podjęło uchwałę o przyznaniu
szczególnie zasłużonym adwokatom

Złotych i Srebrnych Odznak „Adwo
katura PRL”, postanawiając jednocześ
nie wręczyć je na II Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 1986 r

LISTA ADWOKATÓW
wyróżniających Odznaką „Adwokatura PRL”
Złota Odznaka „Adwokatura PRL”

1. Witold POWICHROWSKI — Bia
łystok.
2. Henryk SZCZUREK — Bielsko-Biała
3. Tadeusz LEKCZYNSKI — Bielsko-Biała
4. Franciszek WYSOCKI — Byd
goszcz
5. Zbigniew JĘDRZEJEWSKI — Czę
stochowa
6. Stanisław TUROWSKI — Katowice
7. Roman FORWISZ — Kraków
8. Andrzej ROZMARYNOWICZ —
Kraków
9. Jacek ŻUŁAWSKI — Kraków
10. iTeneusz BIENIASZKIEWICZ —
Lublin
11. Aleksandra SYPNIEWSKA — Ol
sztyn
12. Michał LORKIEWICZ — Poznań

13. Jan Jacek NIKISCH — Poznań
14. Jan SAJDAK — Poznań
15. Wiesław GRZEGORCZYK — Rze
szów
16. Zenon MATLAK — Szczecin
17. Kazimierz HOFFMAN — Toruń
18. Józef MŁYNARSKI — Wałbrzych
19. Jerzy GAEDE — Warszawa
20. Jan PIETRUSIŃSKI — Warszawa
2.1. Tadeusz de VIRION — Warszawa
22. Kazimierz LATACZ — Warszawa
23. IWiesław KOLISKOj — Warszawa
24. Kazimierz KALINOWSKI — War
szawa
25. Zdzisław KRUCZKOWSKI — Wro
cław
26. Jerzy KASPRZYCKI — Wrocław
27. Edward WAWRYKOWICZ — Wro
cław

Srebrna Odznaka „Adwokatura PRL"

1. Kazimiera BIERNAT — Opole

2. Andrzej WIECZOREK — Płock
3.

Powołanie Komisji do spraw reformy prawa cywilnego

Zarządzeniem Prezesa Rady Mini
strów z dnia 6 września 1986 r. zosta
ła powołana Komisja do spraw refor
my prawa cywilnego (materialnego i
procesowego). Komisja działać będzie
przy Ministrze Sprawiedliwości. Do za
dań jej należy opracowanie projektów
ustaw zmieniających kodeks cywilny
i kodeks postępowania cywilnego w

celu dostosowania tych kodeksów do
obecnych i perspektywicznych potrzeb
społeczno-gospodarczych, zwłaszcza zaś
do potrzeb wynikających z wprowa
dzenia reformy gospodarczej. Komisja
ma dokonać analizy i oceny stanu pra
wa cywilnego z uwzględnieniem ra
portu o stanie prawa przygotowanego
przez Radę Legislacyjną. Zadania te
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Komisja ma zrealizować w ciągu
trzech lait.
W skład Komisji weszło 39 osób spo
śród wybitnych przedstawicieli nauki
prawa cywilnego i procesowego oraz
wybitnych przedstawicieli praktyki
prawniczej (min. adwokaturę repre
zentuje adw. dr Wiesław Łukawski).
Na przewodniczącego Komisji został
powołany przez Prezesa Rady Minis
trów profesor Jerzy Jodłowski, któ
ry będzie jednocześnie pełnić funkcję
przewodniczącego Zespołu prawa po
stępowania cywilnego. W skład Pre
zydium Komisji Minister Sprawiedli
wości powołał: dra Jana Broi a, Pod
sekretarza
Stanu w Ministerstwie
Sprawiedliwości jako zastępcę prze-
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wodniczącego Komisji, prof. Zbignie
wa Radwańskiego jako przewodniczą
cego Zespołu prawa cywilnego, pirof.
Alfreda Kleina jako zastępcę przewod
niczącego Zespołu prawa cywilnego,
sędziego SN Janusza Pietrzykowskie
go jako zastępcę przewodniczącego Ze
społu prawa postępowania cywilnego,
prof. i sędziego SN Jerzego Ignatowicza oraz prof. Ewę Łętowską jako
członków, tudzież sędziego Marka Gintowta jako sekretarza Komisji.
Inauguracyjne posiedzenie Komisji,
poświęcone wstępnemu omówieniu pro
gramu i planu pracy, odbyło się w
dniu 20.XI.1»86 r.
J.J.
4.

Sprawozdanie z przebiegu posiedzenia rozszerzonego składu
Komisji Socjalno-Bytowej NBA w dniu 23 września 1986 r.

W celu uzyskania informacji i da
nych o sytuacji bytowej adwokatów
emerytów i rencistów i ich rodzin w
związku z podwyżkami świadczeń
ZUS-u Cl ili- i 1 IX.1986 r.) zwołane
zostało posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej — Zespół d/s FSK i d/s
Ogólno-Bytowych Emerytów. Chodziło
o zebranie dla NRA podstaw do wnios
ków na II Krajowy Zjazd Adwoka
tury.
Posiedzenie otworzył i zagaił Prze
wodniczący Komisji Socjalno-Bytowej
adw. Mieczysław Drozdowicz, witając
sekretarza NRA adw. Halinę Piekar
ską i członka Prezydium NRA adw.
Witolda Bayera oraz obecnych przed
stawicieli ORA i członków Komisji.
Komisja Socjalno-Bytowa NRA, li
cząca 27 członków, między innymi spo
śród członków dawnej komisji FSK,
Komisji Sanatoryjnej i Komisji Spor
towej, stanowiła zespół o różnych bez
pośrednich zainteresowaniach. Dla ro
boczego usprawnienia pracy wyodręb
nione zostały następujące zespoły: 1)
d/s sportu i rekreacji — pod kierow

nictwem adw. Stanisława Rymara, 2)
d/s lecznictwa i profilaktyki — pod
przewodnictwem adw. Wojciecha Kra
jewskiego, 3) d/s dawnego FSK NRA
— pod przewodnictwem adw. Wandy
Kaimińskiej, 4) d/s Domu Adwokata
Seniora — pod przewodnictwem adw.
Stanisława Sniechórskiego.
Na posiedzeniu poruszone zostały
następujące zagadnienia:
I Scentralizowanie działalności na
rzecz pomocy adwokatom i ich
rodzinom i reaktywowanie FSK-NRA spotkało się z negatywną
oceną większości obecnych. Pozy
tywnie ustosunkowały się do tego
jedynie Izba warszawska i Izba
bydgoska.
II Nie było zastrzeżeń co do powo
łania funduszu interwencyjnego
(losowych) NRA w celu świadcze
nia doraźnej pomocy w szeroko po
jętych wypadkach losowych lub
rażąco złej sytuacji bytowej.
III Negatywnie na ogół wypowiadano
się co do budowy Domu Adwokata
Seniora, min. wskutek takich ra-

