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1 wzajemnego zrozumienia, realizacji idei porozumienia narodowego w atmosfe
rze poszanowania praworządności i demokracji w socjalistycznym Państwie
Polskim.
Dalsze doskonalenie zasad wykonywania zawodu adwokackiego w ramach
kształcenia i wychowania aplikantów adwokackich oraz osiągania coraz wyż
szego poziomu w świadczeniu pomocy prawnej przez adwokatów.
Czuwanie nad poziomem etyki zawodowej i godności zawodu. Zakończenie prac
nad nowym Zbiorem zasad etyki i godności zawodu.
Zakończenie prac nad zasadami polityki kadrowej w adwokaturze.
Pogłębienie zasad samorządności we wszystkich ogniwach adwokatury i we
wszystkich jej organach i władzach ze szczególnym uwzględnieniem okręgo
wych rad adwokackich i zespołów adwokackich.
Wszechstronne działania zmierzające do współpracy adwokatury z szeroko po
jętym środowiskiem prawniczym, organami władzy i administracji państwowej,
organizacjami politycznymi i społecznymi.
Podjęcie pilnych prac nad utrzymaniem na odpowiednim poziomie bazy loka
lowej adwokatury oraz budowaniem nowych lokali przede wszystkim dla zespo
łów adwokackich.
Podjęcie starań zmierzających do lepszego dostosowania stawek opłat za czyn
ności zespołów adwokackich do wkładu pracy, wiedzy i umiejętności adwo
katów.
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Dalsze działania w celu poprawy sytuacji bytowej i finansowej adwokatów
emerytów i rencistów.
Rozwijanie współpracy z adwokaturami zagranicznymi, a w szczególności z ad
wokaturami krajów socjalistycznych.
Kontynuowanie działań na rzecz realizacji Programu edukacji prawnopaństwowej społeczeństwa, zatwierdzonego przez Biuro Polityczne KC PZPR.
Przygotowanie Krajowego Zjazdu Adwokatury.

B. SPRAWOZDANIE Z POJEDZENIA NACZELNEJ RADY
ADWOKACKIEJ W DNIACH 15 I 16 MARCA 1986 R. (XII)
W dniach 15 i 16 marca 1986 r. odbyło się w Domu Pracy Twórczej Adwokatów
w Grzegorzewicach XII kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, na któ
rym przyjęto następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej w dniu
14 grudnia 1985 r.
2. Sprawy finansowe adwokatury:
a) sprawozdanie z wykonania planu finansowego NRA, Ośrodka Badawczego
Adwokatury i Redakcji „Palestra” w 1985 r.,
b) wnioski Wyższej Komisji Rewizyjnej w zakresie wykonania planu ¡finanso
wego w 1985 r.,
c) uchwalenie planu finansowego NRA, OBA i Redakcji „Palestra” na 1986 r.
8. Przyjęcie tekstu sprawozdania dla Rady Państwa z działalności adwokatury
• w 1985 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia daty Krajowego Zjazdu Adwokatury.
5. Ustalenie kalendarza zgromadzeń izb adwokackich w 1986 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania sesji pn. ..Adwokatura polska w służbie
nauki prawa”.
7. Podjęcie uchwały o zasadach i trybie postępowania Naczelnej Rady Adwo*
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kackiej, okręgowych rad adwokackich i zespołów adwokackich w sprawacłi
wpisów na listę adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przyjęć do zespo
łów adwokackich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego NRA i powo
łanie go w związku z tym w skład Prezydium NRA.
9. Sprawozidanie z działalności Centralnego Zespołu Wizytatorów.
10. Informacje i komunikaty.
11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
W toku obrad podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę NRA w związku z jubileuszem 50-lecia wpisu na listę adwokatów
adwokata Witolda Bayera i 80. rocznicy jego urodzin oraz w związku z usta
nowieniem „Nagrody im. adwokata Witolda Bayera”,
2) uchwała NRA w sprawie absolutorium dla Prezydium NRA za działalność
finansową i gospodarczą w 1985 tr.,
3) uchwała NRA w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Naczelnej Rady
Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury i Redakcji „Palesira” na
1986 r.,
4) uchwała NRA w sprawie przyjęcia tekstu sprawozdania dla Rady Państwa
z działalności adwokatury w 1985 r.,
5) uchwała NRA w sprawie ustalenia daty i miejsca Krajowego Zjazdu Adwo
katury,
6) uchwała NRA w sprawie wyłonienia Komisji w celu ustalenia parytetu osobo
wego delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury,
7) uchwała NRA w sprawie zwołania sesji naukowej pn. „Adwokatura polska
w służbie nauki prawa”,
8) uchwala NRA w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego NRA i powoła
nia go w skład Prezydium NRA,
9) uchwała NRA w sprawie uzupełnienia składu Centralnego Zespołu Wizyta
torów,
10) uchwała NRA w sprawie powołania Komisji w celu opracowania projektu
uchwały o zasadach i trybie postępowania Naczelnej Rady Adwokackiej, okrę
gowych rad adwokackich i zespołów adwokackich w sprawach wpisów na
listę adwokatów i aplikantów adwokackich oraz przyjęć do zespołów adwo
kackich,
11) uchwała NRA w sprawie wyłonienia Komisji celem opracowania stanowiska
adwokatury w zakresie opłat za czynności zespołów adwokackich.
W trakcie obrad powołano Komisję wnioskową, która zajęła się opracowaniem
problematyki objętej pkt 2-c porządku obrad.
Protokół z poprzedniego posiedzenia NRA został przyjęty.
Następnie uczczono jubileusz 50-leeia wpisu na listę adwokatów adwokata Witol
da Bayera oraz 80-lecia Jego urodzin, podejmując przy tym uchwały nr. 1/XII.
Co się tyczy pkt 2 porządku obrad, to sprawozdanie z wykonania planu finan
sowego NRA, Ośrodka Badawczego Adwokatury i Redakcji „Palestry” w 1985 r.
przedstawił Skarbnik NRA adw. J. Kuczyński.
Następnie Prezes Wyższej Komisji Rewizyjnej adw. F. Sadiurski przedstawił
wnioski WKR w zakresie wykonania planu finansowego w 1985 r. oraz wniósł
o udzielenie absolutorium Prezydium NRA za. działalność finansową i gospodarczą
w 1985 r.
NRA udzieliła absolutorium Prezydium NRA za powyższą działalność w roku
ubiegłym i podjęła w tej sprawie uchwałę nr 2/XlI.
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W trakcie dyskusji nad planem finansowym NRA, OBA i Redakcji „Palestry”
na 1986 r. wyłoniono komisję, której zadaniem miało być zebranie wniosków
i uwag do przedstawionego projektu planu oraz przedstawienie swojego stanowis
ka w tym zakresie. Komisja ,po zakończeniu dyskusji nad projektem planu finan
sowego na 1986 :r. przedstawiła swoje stanowisko, które zostało uwzględnione przy
podejmowaniu uchwały nr 3/XII w sprawie planu finansowego NRA, OBA i Re
dakcji „Palestry” na 1986 r.
W pkt 3 porządku obrad NRA, po dyskusji, przyjęła tekst sprawozdania dla
Rady Państwa z działalności adwokatury w 1985 r. i podjęła w tej sprawie uchwa
lę nr 4/XII.
Co się tyczy pkt 4 porządku obrad, to po krótkiej dyskusji ustalono, że Krajowy
Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada 1986 r. w Warszawie.
Podjęto w tej sprawie uchwałę nr 5/XII.
Następnie wyłoniono komisję w celu ustalenia parytetu osobowego delegatów na
Krajowy Zjazd Adwokatury i podjęło w tej sprawie uchwałę nr 6/XII, w której
zobowiązano komisję do opracowania tego zagadnienia na czerwcowe posiedze
nie NRA.
W pkt 5 porządku obrad dziekani okręgowych rad adwokackich podali wstępnie
terminy zgromadzeń izb.
Co się tyczy pkt 6 porządku obrad, to podjęto uchwałę nr 7/XII w sprawie
zwołania sesji naukowej pn. „Adwokatura polska w służbie nauki prawa”, a co się
tyczy pkt 7 porządku obrad, to zaznaczono, że referentem projektu uchwały doty
czącej postępowania w sprawach osobowych był, z upoważnienia Prezydium NRA,
sekretarz prawniczy NRA adw. A. Sandomierski. W wyniku burzliwej dyskusji,
w której padło wiele krytycznych uwag i wniosków w stosunku do przedstawianego
projektu uchwały, NRA podjęła uchwałę nr 10/XII powołującą Komisję, która
została zobligowana do ponownego opracowania projektu uchwały o postępowaniu
w sprawach osobowych.
W pkt 8 porządku obrad powołano adw. Wacława Błońskiego na stanowisko
Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, członka Prezydium NRA, i podjęto w tej sprawie
uchwałę nr 8/XII. Co się tyczy pkt 9 porządku obrad, to sprawozdanie z działal
ności Centralnego Zespołu Wizytatorów przedstawił Wiceprezes NRA adw. J. Biejat.
Następnie na jego wniosek została podjęta uchwała nr 9/XII w sprawie uzupełnie
nia składu CZW osobą adw. Stanisława Hęćki.
W pkt 10 porządku obrad wysłuchano informacji:
— członka Prezydium NRA adw. prof. dra hab. K. Buchały z przebiegu narady
zorganizowanej przez Wydział Społeczno-Prawny Komitetu Centralnego PZPR
a poświęconej sprawom związanym z działalnością adwokatury,
— przewodniczącego Komisji di/s Kontaktów Zagranicznych adw. Z. Czerskiego
o działalności Komisji.
W pkt l i porządku obrad:
— wysłuchano stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawionego przez
sędziego J. Kiełbowicza, dyrektora Biura d/s Adwokatury i Radców Prawnych
w tym Ministerstwie, co do spraw dyscyplinarnych w adwokaturze,
— wyłoniono Komisję w celu opracowania stanowiska adwokatury w zakresie
opłat za czynności zespołów adwokackich i podjęto w tej sprawie uchwałę
nr 11/XII.
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