
Uchwały Naczelnej Rady
Adwokackiej
Palestra 32/7(367), 175-176

1988



N r 7 (387) Uchwały Naczelne) Rady Adwokackie) 175

3) czuwanie nad «poziomem etyki adwokackiej i godności za
wodu,

4) współpraca adwokatury z szeroko pojętym środowiskiem 
prawniczym, z organami władzy i administracji państwowej 
oraz z organizacjami politycznymi i społecznymi,

5) «pogłębianie zasad samorządności we wszystkich ogniwach 
adwokatury, a zwłaszcza w okręgowych radach adwokackich 
i w zespołach adwokackich,

6) podjęcie prac nad «poprawą warunków lokalowych zespołów 
adwokackich ze szczególnym uwzględnieniem remontu sta
rych i budowy nowych pomieszczeń na ten cel,

7) kontynuacja starań w zakresie dostosowania opłat za czyn
ności zespołów adwokackich do wkładu pracy, wiedzy i umie
jętności adwokatów oraz do aktualnej sytuacji fimanso- 
wo-rynkowej,

8) dalsze działania zmierzające do poprawy sytuacji życiowej 
i finansowej adwokatów emerytów i rencistów,

9) współpraca z adwokaturami zagraniczymi i z międzynarodo
wymi organizacjami adwokackimi ze szczególnym uwzględ
nieniem kontaktów z adwokaturami państw socjalistycznych.

B. UCHWAŁY NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

1 .

UCHWAŁA NR 3/V/88 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

w sprawie przyjęcia planu pracy w 1988 r., 
podjęta w dniu 27 lutego 1988 r.

Naczelna Rada Adwokacka postanawia, że niezależnie od prac
bieżących .powinna w 1988 r. opracować następujące sprawy:

1. Przyjęcie sprawozdania dla Rady Państwa z działalności 
Naczelnej Rady Adwokackiej w 1987 r.

2. Uchwalenie projektu stanowiska adwokatury co do wyna
grodzeń za czynności zawodowe adwokatów.

3. Uchwalenie statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury.
4. Uchwalenie budżetu NRA, OBA i „Palestry” na 1988 r.
5. Określenie stanowiska adwokatury wobec kodyfikacji prawa 

cywilnego i prawa karnego.
6. Określenie stanowiska adwokatury wobec zapisu w przysz

łej Konstytucji PRL o samorządnej adwokaturze.
7. Uchwalenie zasad odpłatności za czynności zawodowe ad

wokatów w sprawach poza organami wymiaru sprawiedli
wości.
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8. Doskonalenie zasad polityki kadrowej w adwokaturze 
w porozumieniu z Radą Państwa, z Sądem Najwyższym 
i Ministrem Sprawiedliwości.

9. Określenie stanowiska Naczelnej Rady Adwokackiej w za
kresie polityki wnioskowej ORA w sprawie kancelarii indy
widualnych.

10. Opracowanie zunifikowanych zasad opieki finansowej nad 
adwokatami emerytami i rencistami (z uwzględnieniem 
problematyki ich zatrudnienia).

11. Podjęcie uchwały w sprawie terytorialnego zasięgu izb ad
wokackich.

12. Podjęcie uchwały w sprawie parytetu wyborczego na Zjazd 
Adwokatury.

13. Opracowanie szkolenia unifikacyjnego aplikantów adwo
kackich z rozważeniem możliwości rejonizacji egzaminów 
adwokackich.

14. Opracowanie zasad kształcenia specjalizacyjnego adwokatów.
15. Opracowanie problematyki przygotowania do zawodu apli

kantów adwokackich (założenie programowe).
16. Uregulowanie stanu prawnego DPTA w Grzegorzewicach.
17. Podjęcie uchwały o roli i zadaniach postępowania dyscypli

narnego jako środka ochrony adwokatury i jej godności.
18. Opracowanie zasad przyznawania adwokatom dodatkowej 

powierzchni mieszkalnej w celu przedstawienia określonych 
wniosków władzom.

19. Zorganizowanie uroczystości dla uczczenia 70-lecia Adwo
katury Polskiej.

2.

UCHWAŁA NR 4/V/88 
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

w sprawie ustalenia czasu przechowywania akt adwokackich
oraz akt zespołu adwokackiego, podjęta w dniu 27 lutego 1988 r.

I. Naczelna Rada Adwokacka, działając z upoważnienia za
wartego w § 27 regulaminu w sprawie zasad tworzenia, 
organizowania, funkcjonowania i rozwiązywania zespołów 
adwokackich oraz uczestniczenia w dochodzie zespołu, 
uchwalonego przez Krajowy Zjazd Adwokatury dnia 2 paź
dziernika 1983 r. ze zmianami dokonanymi na II Krajowym 
Zjeździe Adwokatury w dniu 22 listopada 1986 r., ustala 
czas przechowywania akt adwokackich oraz akt zespołu 
adwokackiego na 3 lata.

II. Uchwala niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


