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Posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej

•  W dniach 9 i 10 czerwca 1990 r. odbyło się w Grzegorzewicach IV plenarne posiedze
nie NRA, na którym podjęto m.in. następujące uchwały:
— o wyrażeniu hołdu 16 Przywódcom Podziemnego Państwa Polskiego sądzon/m i 

skazanym przed 45 laty w Moskwie (uchwałę publikujemy w numerze);
— o planie rozmieszczenia na rok 1990 adwokatów i aplikantów adwokackich (w 429 

zespołach adwokackich zatrudnionych winno być 4.131 adwokatów i 384 aplikantów 
adwokackich);

— o zmianach regulaminu w sprawie aplikacji adwokackiej i egzaminu adwokackiego 
dostosowujących regulamin do odbywania aplikacji również pod kierunkiem patro
nów w kancelariach indywidualnych i spółkach;

— o podwyższeniu z dniem 1 czerwca 1990 r. wynagrodzenia aplikantom adwoka:kim 
do kwoty 250.000 zł miesięcznie;

— o zatwierdzeniu planu pracy OBA;
— o zmianach w instrukcji w sprawie odznaki adwokackiej;
— o projektowanych zmianach w systemie sądownictwa wyrażającą pogląd o konie

czności wprowadzenia systemu trójinstancyjnego i o niecelowości zmian właści
wości rzeczowej w zakresie spraw rodzinnych.

NRA podjęła uchwałę stwierdzającą, że zmarły 5 maja 1990 r. adw. Stanisław Afenda z 
Wrocławia, członek NRA, dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej (uchwałę putliku- 
jemy w materiałach poświęconych adw. St. Afendzie).

W trakcie obrad NRA odbyło się spotkanie z adwokatami — członkami parlanrentu 
poświęcone problemom adwokatury i nowelizacji prawa o adwokaturze omówienie tego 
spotkania zamieścimy w następnym numerze „Palestry“ .

W wykonaniu uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury prezes NRA, w obecności bio
rących udział w plenarnym posiedzeniu NRA, dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
nadając DPTA nazwę „Dom Pracy Twórczej Adwokatów imienia adw. Marii 
Budzanowskiej“ .

Z prac prezydium NRA

•  W posiedzeniu, które odbyło się 11 maja 1990 r., wzięli udział przedstawiciele Pezy- 
dium Krajowej Rady Radców Prawnych. Podjęta została ostatnia próba wzajermego 
uzgodnienia tekstów projektów zmian ustaw o radcach prawnych i o adwokaturze, w 
oparciu o ustalenia dokonane w czasie spotkania u ministra sprawiedliwości. Wjbec 
sprzecznych stanowisk obu zainteresowanych stron, spotkanie nie przyniosło pożąda
nych rezultatów.

Poselskie projekty zmiany obu ustaw wpłynęły do Sejmu, który 5 lipca 1990 r. pjsta- 
nowił przełożyć ich rozpoznanie na dalszy termin z uwagi na konieczność pocjęcia 
innych ważnych decyzji.
•  Prezydium NRA delegowało adw. Jacka TAYLORA, jako swego przedstawicie a do 
współpracy z Komitetem Helsińskim.
•  Na rzecznika prasowego NRA Prezydium powołało adw. Czesława JAWORSKIEGO.
•  Prezydium NRA 17 maja 1990 r„ po zapoznaniu się z projektami ustaw o sądach 
apelacyjnych i odpowiednich zmianach prawa o ustroju sądów powszechnych, kp.c., 
k.p.k., o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, uznało koncepcję powoła
nia sądów apelacyjnych za zasadną. Jednocześnie Prezydium zgłosiło postulat aby


