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C. UCHWAŁY NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
U C H W A L A nr 1/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z jubileuszem 50-Iecia wpisu na listę
adwokatów adwokata W i t o l d a B a y e r a i 80. rocznicy jego urodzin oraz
w związku z ustanowieniem „Nagrody im. adwokata Witolda Bayera”, podjęta
w dniu 15 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka na posiedzeniu plenarnym w dniu 15 marca 1986 r.,
w związku z 50-leciem wpisu adwokata Witolda Bayera na listę adwokatów oraz
80. rocznicą Jego urodzin wyraża serdeczne podziękowanie za Jego wieloletnią
aktywną pracę w samorządzie adwokackim. W szczególności Naczelna Rada Adwo
kacka podkreśla wielkie zasługi Adwokata Witolda Bayera w pracach konspira
cyjnej Warszawskiej Rady Adwokackiej, a od Pierwszego Zjazdu Adwokatury
w dniach 24 i 25 października 1959 roku — w pracach Naczelnej Rady Adwokac
kiej i jej Prezydium.
Adwokat Witold Bayer był inicjatorem i współtwórcą Ośrodka Badawczego Ad
wokatury oraz Muzeum Adwokatury w Warszawie. W tym zakresie położył nieoce
nione zasługi.
Mając powyższe na uwadze Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że A d w o k a t
Witold Bayer dobrze zasłużył się Adwokaturze.
II. W dążeniu do utrwalenia pamięci o tych zasługach w dobie obecnej i w przy
szłości oraz mając na uwadze doniosłość pracy naukowej dla dobra adwokatury,
Naczelna Rada Adwokacka postanawia, co następuje:
1) Naczelna Rada Adwokacka ustanawia „Nagrodę im. adwokata Witolda Bayera”
za publikację z zakresu prawa karnego i procesowego, zamieszczoną w „Palestrze” lub wydaną w formie książkowej, o istotnym znaczeniu dla pracy w za
wodzie adwokackim,
2) nagroda będzie przyznawana w I kwartale, co drugi rok, za prace opublikowane
w okresie między posiedzeniami jury, na których zapada decyzja o przyznaniu
nagrody,
3) wysokość nagrody wynosi 25.000 zł,
4) nagrodę przyznaje jury w składzie:
prezes NRA, naczelny redaktor „Palestry”, kierownik OBA, członek Prezydium
Naczelnej Rady Adwokackiej nadzorujący doskonalenie zawodowe adwokatów
albo osoby przez nich delegowane,
5) po raz pierwszy jury zbiera się w ostatnim kwartale 1986 roku i przyzna wy
jątkowo nagrodę za pracę opisaną w pkt 1 a opublikowaną w okresie ostatnich
10 lat, szczególnie użyteczną przy wykonywaniu zawodu adwokackiego w skali
całej adwokatury.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
U C H W A Ł A nr 2/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie absolutorium dla Prezydium NRA za działalność finansową i gospodarczą
w 1985 r., podjęta w dniu 15 marca 1986 r.I.

I. Naczelna Rada Adwokacka, po wysłuchaniu sprawozdania Wyższej Komisji Re
wizyjnej z przeprowadzonej oceny działalności finansowej i gospodarczej Pre-
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zydium NRA w 1985 r., postanawia udzielić Prezydium NRA absolutorium za
tą działalność w 1985 r.
II. Uchwala wchodzi w życie z dniem, podjęcia.
U C H W A Ł A nr 3/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego Naczelnej Rady Adwokackiej,
Ośrodka Badawczego Adwokatury i Redakcji „Palestra” na 1986 r„
podjęta w dniu 15 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka postanawia przyjąć do realizacji preliminarz budże
towy Naczelnej Rady Adwokackiej, Ośrodka Badawczego Adwokatury i Re
dakcji „Palestra” na 1986 r. w wersji przedstawionej przez Prezydium NRA
i z poprawkami zaproponowanymi przez Komisję wyłonioną w dniu 15 mar
ca 1986 r. ze składu członków NRA.
II. Naczelna Rada Adwokacka postanawia ustalić składki na, rzecz NRA na
rok 1986 w następujących wysokościach:
1)
2)
3)
4)

fundusz
fundusz
fundusz
składka

administracyjny
szkolenia apl. adwokackich
inwest.-remontowy
od radców prawn.-adwokatów

—
—
—
—

1%
4%
2<7o
25zł

od wpłat na wynagr. adw.
od wpłat na wynagr. adw.
od wpłat na ryczałt
miesięcznie od osoby

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1986 r.
U C H W A Ł A nr 4/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie przyjęcia tekstu: Sprawozdanie dla Rady Państwa
z działalności adwokatury w 1985 r., podjęta w dniu 15 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka postanawia przyjąć tekst sprawozdania dla Rady
Państwa z działalności adwokatury w 1985 r. w wersji przedstawionej przez
Prezydium NRA z poprawką wniesioną przez członka NRA adw. dr Leona
Taylora, upoważniając jednocześnie Prezydium NRA do poczynienia poprawek
stylistycznych w tekście sprawozdania.
II. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A nr 5/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie ustalenia daty 1 miejsca Krajowego Zjazdu Adwokatury
podjęta w dniu 15 marca 1986 r.

Naczelna Rada Adwokacka ustala ma zasadzie przepisu art. 55 ust. 1 p.oa., że
Krajowy Zjazd Adwokatury odbędzie się w dniach 22 i 23 listopada 1986 r.
w Warszawie.
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U C H W A Ł A nr 6/X n
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie wyłonienia Komisji w celu ustalenia parytetu osobowego delegatów
na Krajowy Zjazd adwokatury, podjęta w dniu 15 marca 1986 r.'

I. Naczelna Rada Adwokacka postanawia wyłonić Komisję w składzie:
1) dziekan adw. Marian Anczyk,
2) dziekan adw. dr Wiesław Grzegorczyk,
3) dziekan adw. Witold Kmoppek,
4) członek NRA adw. Jerzy Ostafil,
5) dziekan adw. dr Jerzy Sieklucki
w celu ustalenia ¡parytetu osobowego delegatów na Zjazd (art. 54 pkt 1 p.oa.)
i zobowiązuje Komisję, aby opracowała to zagadnienie na czerwcowe posie
dzenie NRA, na którym zostanie podjęta stosowna uchwała w tym względzie.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A nr 7/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie zwołania Sesji naukowej pn. „Adwokatura polska w służbie nauki prawa”,
podjęta w dniu 15 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka postanawia:
1) zorganizować w roku 1986 Sesję naukową pn. „Adwokatura polska w służbie
nauki prawa”,
2) ustalić miejsce i termin. Sesji na dzień 7, 8 i 9 listopada 1986 r. w War
szawie,
8) powierzyć zorganizowanie Sesji Ośrodkowi Badawczemu Adwokatury —
Komitetowi Organizacyjnemu — w myśl wytycznych i w porozumieniu
z Radą Naukową Ośrodka Badawczego Adwokatury,
4) akceptować patronat Uniwersytetu Warszawskiego — Wydziału Prawa i Ad
ministracji nad organizowaną Sesją d pozostawić bez zmian przyjęty uchwałą
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 lipca 1985 r. skład Ko
mitetu Honorowego w osobach:
— adw. dr Kazimierz Łojewski
— prezes NRA
— adw. protf. dr hab. KazimierzBuchała
— członek Prezydium NRA
— adw. Witold Bayer
— członek Prezydium NRA
— prof. dr hab. Jerzy Harasimowicz
—dziekan Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A nr 8/XH
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie wyboru Rzecznika Dyscyplinarnego NRA
i powołania go w skład Prezydium NRA,
podjęta w dniu 16 marca 1986 r.I.

I. Naczelna Rada Adwokacka postanawia p 3 wołać adw. Wacława B ł o ń s k i e g o
na stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego NRA, członka Prezydium NRA.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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U C H W A Ł A nr 9/XII
Naczelnej Bady Adwokackiej
z dnia 16 marca 1986 r. w sprawie uzupełnienia składu Centralnego Zespołu
Wizytatorów

I. Naczelna Rada Adwokacka na podstawie art. 02 ust. 1 ustawy z dnia 26 ma
ja 1982 roku powołuje adw. Stanisława Hęćkę (Izba Adwokacka w Poznaniu)
w skład Centralnego Zespołu Wizytatorów.
Uzasadnienie
Adwokat Stanisław Hęćka jest przewodniczącym Komisji Historycznej Rady
Adwokackiej w Poznaniu. Był przez szereg lat Kierownikiem jednego z Zespołów,
członkiem Zespołu Wizytatorów ORA w Poznaniu i z tej przyczyny ma duże doś
wiadczenie w zakresie dotyczącym wizytacji.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U C H W A Ł A nr 10/XII
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie powołania Komisji w celu opracowania projektu uchwały o zasadach
i trybie postępowania Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowych rad adwokackich
i zespołów adwokackich w sprawach wpisów na listę adwokatów i aplikantów
adwokackich oraz przyjęć do zespołów adwokackich,
podjęta w dniu 16 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka przy omawianiu uchwały o zasadach i trybie po
stępowania Naczelnej Rady Adwokackiej, okręgowych rad adwokackich i zespo
łów adwokackich w sprawach wpisów na listę adwokatów i aplikantów adwo
kackich oraz przyjęć do zespołów adwokackich postanowiła — po wysłuchaniu
głosów dyskutantów uczestniczących w omawianiu tego problemu — powołać
Komisję do opracowania projektu tej uchwały w składzie następującym:
1) członek NRA adw. Jerzy Ostafil — przewodniczący Komisji,
2) dziekan adw. Maciej Dubois,
3) dziekan adw. Andrzej Dzięcioł,
4) dziekan adw. Wojciech Gryczewski,
5) dziekan adw. Feliks Sadownik
oraz postanowiła ponadto powołać w charakterze konsultantów:
— adw. Aleksandra Kiwerskiego,
— adw. Edmunda Mazura,
— wicedziekana adw. Andrzeja Rościszewskiego.I.
II. Naczelna Rada Adwokacka postanowiła zlecić Komisji opracowanie projektu
uchwały w terminie do dnia 20 kwietnia 1986 r. i przedstawienie tego pro
jektu Prezydium NRA. Prezydium NRA przekaże tak opracowany projekt
wszystkim członkom NRA, udzielając im jednocześnie dwutygodniowego ter
minu w celu ewentualnego wypowiedzenia się na piśmie. Materiały w postaci
projektu Komisji oraz ewentualnych głosów członków NRA zostaną przed
stawione pod obrady następnego posiedzenia NRA.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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U C H W A Ł A nr 11/XH
Naczelnej Rady Adwokackiej
w sprawie wyłonienia Komisji w celu opracowania stanowiska adwokatury
w zakresie opłat za czynności zespołów adwokackich,
podjęta w dniu 16 marca 1986 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka, mając na uwadze potrzebę urealnienia opłat za
czyinności zespołów adwokackich, postanawia powołać Komisję w celu opra
cowania projektu korektory tych opłat.
Komisja w składzie:
1) wiceprezes NRA adw. Jerzy Biejat — przewodniczący Komisji,
2) skarbnik NRA adw. Józef Kuczyński,
3) dziekan adw. Stanisław Afenda
opracuje projekt korektur w ciągu miesiąca i przedstawi go Prezydium NRA,
które na tej podstawie przygotuje projekt zmiany opłat za czynności zespołów
adwokackich na następne posiedzenie NRA.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D. Z PRAC PREZYDIUM NRA
AKTUALNA PROBLEMATYKA PRACY RZECZNIKÓW
DYSCYPLINARNYCH
(z narady rzeczników dyscyplinarnych)
19 kwietnia 1986 roku została zorganizowana przez Rzecznika Dyscyplinarnego
Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie narada robocza rzeczników dyscyplinar
nych okręgowych rad adwokackich i z-ców Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej
Rady Adwokackiej, poświęcona omówieniu aktualnych węzłowych zadań rzeczników
dyscyplinarnych. Inspiracją do odbycia tej narady stało się m. in. powołanie na
wakujące stanowisko Rzecznika Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
Wacława Błońskiego z Okręgowej Izby Adwokackiej w Radomiu.
Poza wymienionymi wyżej rzecznikami w naradzie udział wzięli: prezes NRA
adw. dr Kazimierz Łojewski, wiceprezes NRA adw. Jerzy Biejat, sekretarz NRA
adw. Halina Piekarska, prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego adw. Witold Ferfet
i z—ca redaktora naczelnego „Palestry” adw. Stefan Mizera.
W charakterze gości uczestniczyli: inspektor Wydziału Społeczno—Prawnego
KC PZPR Tomasz Surawski, dyrektor Biura d/s Adwokatury i Radców Prawnych
Ministerstwa Sprawiedliwości sędzia Jerzy Kiełbowicz i sędzia Janusz Góral.
Na wstępie narady zebrani uczcili pamięć zmarłego 30 stycznia br. Rzecznika
Dyscyplinarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, wieloletniego działacza samorządo
wego adw. Lucjana Gluzy. Zmarły swoją pełną oddania pasją pracy, bogatym
doświadczeniem zawodowym, konsekwencją w postępowaniu i szczególną umiejęt
nością godzenia kolizyjnych często interesów jednostki i zbiorowości adwokackiej
oddał nieocenione usługi samorządowi i całej korporacji adwokackiej oraz
pro publico bono.

