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POSIEDZENIE
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

W dniach 29 i 30 września 1990 r. odbyło się
w Grzegorzewicach V plenarne posiedzenie Na
czelnej Rady Adwokackiej, na którym podjęto
m.in. następujące uchwały.

— o powołaniu komisji do opracowania zasad 
etyki adwokackiej;

— o zlikwidowaniu DFSAAzdniem 31 grudnia 
1990 r.;

— o utworzeniu w terminie do dnia 30 lis
topada 1990 r. funduszów szkolenia a- 
plikantów adwokackich, które mogą być 
uruchomione z dniem 1 stycznia 1991 r.

— o podwyższeniu od 1 września 1990 r. 
wynagrodzenia aplikantom adwokackim do 
400.000 zł, ustalając jednocześnie wyna
grodzenie aplikantom adwokackim od 1 pa
ździernika 1990 r. na kwotę 440.000 zł;

— o zmniejszeniu odpisów na potrzeby 
NRA z 1,7% do 1,5% od dnia 1 października 
1990 r.;

— zobowiązującą Okręgowe Rady Adwokac
kie do powołania komisji ds. badania działal
ności w okresie stalinowskim osób będą
cych na liście adwokatów;

— zalecającą Okreęgowym Radom Adwokac
kim powołanie komisji ds. współpracy z sa
morządami lokalnymi.

W trakcie obrad NRA dziekan adw. Andrzej 
Rościszewski poinformował, że w związku 
z podnoszonymi zarzutami nagannego zacho
wania Okręgowa Rada Adwokacka w Warsza
wie podjęła sprawę wpisu na listę adwokacką 
adwokata, który jako prokurator oskarżał przed 
sądem wojskowym rtm. St. Pileckiego. Po 
wszechstronnej dyskusji, w której wskazywano 
na podobne przypadki oraz podnoszono, że byli 
prokuratorzy i sędziowie, odgrywający poważną 
rolę w represyjnym sprawowaniu funkcji w ów
czesnym wymiarze sprawiedliwości, wpisywani 
byli na listę adwokacką na podstawie decyzji 
ministra sprawiedliwości, niejednokrotnie 
wbrew stanowisku władz samorządowych 
oraz opinii środowiska adwokackiego—Nacze
lna Rada Adwokacka wyraziła następujący po
gląd:

„Okręgowe Rady Adwokackie we 
wszystkich uzasadnionych przypadkach 
winny badać zasadność wpisu na listę 
adwokacką, jeżeli zostanie ujawniony 
czyn popełniony przed wpisem, nie znany 
radzie adwokackiej w chwili wpisu, a któ
ry stanowiłby przeszkodę do wpisu na 
listę adwokacką. Podstawę prawną do pod
jęcia takiego postępowania stanowi m.in. art. 74 
ustawy prawo o adwokaturze z 26 maja 1982 r."
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W dniu 1 grudnia 1990 r. odbyło się w lokalu ORA w Warszawie VI plenarne 
posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, z udziałem P. Ministra Sprawiedliwości 
Aleksandra Bendkowskiego oraz kilku posłów-adwokatów, poświęcone przede wszyst
kim aktualnej ocenie sytuacji adwokatury polskiej, w szczególności wobec zgłoszonych 
projektów ustaw dotyczących środowiska adwokackiego i radców prawnych.

Naczelna Rada Adwokacka m.in. podjęła następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/VI/90 
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 1990 roku

Naczelna Rada Adwokacka jako repre
zentacja adwokatury polskiej, zgodnie z jej 
niewzruszalną tradycją wierności dobru 
i prawom Rzeczypospolitej wzywa całe 
polskie społeczeństwo, a szczególnie 
członków korporacji adwokackiej do 
czynnego i powszechnego udziału w II 
turze wyborów w dniu 9.XII.1990 r.

Naczelna Rada Adwokacka udziela po
parcia kandydaturze Lecha Wałęsy na sta
nowisko Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Uchwała Nr 2/VI/90 
Naczelnej Rady Adwokackiej

z dnia 1 grudnia 1990 roku

1. Naczelna Rada Adwokacka zobowią
zuje Prezydium NRAdo przedstawienia 
na Komisji Sejmowej stanowiska Na
czelnej Rady Adwokackiej wynikające
go z dyskusji na posiedzeniu plenarnym 
w dniu 1.XII.1990 r. dot. poselskiego 
projektu ustawy prawo o adwokaturze.

2. Naczelna Rada Adwokacka upoważnia 
Prezydium NRAdo zajęcia we własnym 
zakresie na posiedzeniu Komisji Sej
mowej stanowiska odnośnie możliwo
ści dokonania zmian w projekcie usta
wy o zmianie ustawy prawo o adwoka
turze — niezależnie od stanowiska zaj
mowanego poprzednio.


