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czy popełnił go oskarżony, czy jest on winny i podlega karze. Dokument ten
nie ma wprawdzie mocy obowiązującej dla sądu, lecz może być pomocny przy
ferowaniu orzeczenia. Natomiast w myśl art. 257 kjp.k. Estońskiej SRR wygła
szający przemówienie sądowe, do czasu udania się sądu na naradę, mogą pisemny
.tekst swego przemówienia złożyć sądowi w celu dołączenia go do protokołu.
Konkludując, należy stwierdzić, że książka J. I. Stiecowskiego jest niezwykle
interesująca z punktu widzenia praktycznego. Syntetyczne ujęcie tematu i jasna
forma sprawiają, że może ona wzbudzić chęć jej poznania także przez polskiego
czytelnika. Dzieło to można mu polecić jako solidne źródło informacji, dające roz
wiązania licznych problemów praktycznych, jakie się nasuwają przy spełnianiu
funkcji obrońcy.
Ryszard A. Stefański
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A.

Z PRAC PREZYDIUM NRA

1.
PODZIAŁ CZYNNOŚCI POMIĘDZY CZŁONKAMI PREZYDIUM NRA

Na posiedzeniu w dniu 18 października 1983 r. Prezydium NRA przyjęło ogólne
zasady działania Prezydium NRA i uchwaliło podział czynności członków NRA
w następującym sformułowaniu:
Prezes NRA — adw. MARIA BUDZANOWSKA:
reprezentuje Naczelną Radę Adwokacką, składa coroczne sprawozdania Radzie Pań
stwa, programuje działalność NRA zgodnie z kierunkami działania samorządu
uchwalonymi przez Krajowy Zjazd Adwokatury, kieruje współpracą, organizuje
współpracę i utrzymuje łączność z adwokatami posłami, kieruje polityką kadrową
adwokatury, sprawuje pieczę nad Ośrodkiem Badawczym Adwokatury, zwołuje po
siedzenia Prezydium NRA i NRA oraz proponuje ich porządek, opracowuje projekt
podziału czynności członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, nadzoruje
działalność Komisji d/s publicznych adwokatury, sprawuje opiekę nad Izbami Ad
wokackimi: łódzką i warszawską, podpisuje korespondencję urzędową, wykonuje
zadania przewidziane w § 16 pkt 2 i 3 regulaminu działania organów adwokatury.
Wiceprezes NRA — adw. JERZY BIEJAT;
współdziała z Prezesem NRA przy wykonywaniu swoich obowiązków jako jego za
stępca, zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności, nadzoruje działalność zes
połów adwokackich, kieruje Centralnym Zespołem Wizytatorów, nadzoruje działal
ność Komisji d/s współpracy z zagranicą, nadzoruje Komisję d/s radców prawnych
i współpracuje z Samorządem radcowskim, organizuje współdziałanie adwokatury
z organizacjami społecznymi, sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: opolską,
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poznańską i wrocławską, wykonuje zadania przewidziane w § 16 pkt 2 i 3 regula
minu działania organów adwokatury.
Wiceprezes NRA — adw. dr KAZIMIERZ ŁOJEWSKI:

współdziała z Prezesem NRA przy wykonywaniu swoich obowiązków jako jego za
stępca, zastępuje Prezesa NRA podczas jego nieobecności, nadzoruje działalność
związaną z udziałem adwokatury w procesie legislacyjnym, nadzoruje działalność
Komisji d/s etyki zawodowej oraz Komisji d/s realizacji uchwał i wniosków Krajo
wego Zjazdu Adwokatury, sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: gdańską,
krakowską i olsztyńską, wykonuje zadania przewidziane w § 16 pkt 2 i 3 regula
minu działania organów adwokatury.
Sekretarz NRA — adw. HALINA PIEKARSKA:

przygotowuje posiedzenia NRA i realizuje uchwały NRA, przygotowuje posiedzenia
Prezydium NRA i realizuje jego uchwały, nadzoruje działalność redakcji „Palestry”,
udziela informacji o pracach Prezydium NRA organom adwokatury, okręgowym ra
dom adwokackim i redakcji „Palestry”, nadzoruje działalność Biura NRA, przegląda
korespondencję NRA, rozdzielając według kompetencji poszczególnym członkom
Prezydium oraz załatwia samodzielnie pozostałe sprawy bieżące przy współudziale
Biura NRA, podpisuje pisma związane z realizacją ustaleń protokołu, załatwia skargi
i wnioski wpływające do NRA, sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: płocką
i rzeszowską, wykonuje zadania przewidziane w § 16 pkt 2 i 3 regulaminu działania
organów adwokatury.
Zastępca Sekretarza NRA — adw. LESŁAW RUNGE:

opracowuje projekty planu działalności kadencyjnej NRA i planów rocznych, odpo
wiada za sprawozdawczość NRA i Prezydium NRA, zbiera materiały i przygotowuje
projekty sprawozdań oraz informacji problemowych dla Rady Państwa, zbiera ma
teriały i opracowuje biuletyn informacyjny NRA, nadzoruje działalność Komisji d/s
polityki kadrowej, sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: szczecińską, wałbrzys
ką i zielonogórską, wykonuje czynności zlecone przez Sekretarza NRA i zastępuje
Sekretarza NRA w razie jego nieobecności, wykonuje zadania przewidziane w § 16
pkt 3 regulaminu działania organów adwokatury.
Skarbnik NRA — adw. JÓZEF KUCZYŃSKI:

przygotowuje projekt preliminarza budżetowego, opracowuje odpowiednie analizy
i sprawozdania z wykonania budżetu i referuje je na ‘posiedzeniu NRA, nadzoruje
księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową adwokatury oraz sprawuje
nadzór nad działalnością Biura NRA w tym zakresie, wykonuje wszystkie czynności
związane z normalnym, zarządem majątkiem adwokatury, kieruje egzekwowaniem
wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,, kontroluje działalność gospodarczą,
a w szczególności inwestycyjną i remontową okręgowych rad adwokackich, analizuje
ekonomiczną działalność zespołów i sytuację bytową adwokatury oraz przedstawia
odpowiednie oceny i wnioski Prezydium NRA, współpracuje z Wyższą Komisją Re
wizyjną, nadzoruje prace Komisji inwestycyjno-finansowej, sprawuje opiekę nad
Izbami Adwokackimi: bydgoską, koszalińską i siedlecką, opracowuje projekty aktów
prawnych zgodnie z § 20 regulaminu działania organów adwokatury i wykonuje
zadania przewidziane w § 16 pkt 2 i 3 tego regulaminu.
Rzecznik Dyscyplinarny NRA — adw. LUCJAN GLUZA:
kieruje i nadzoruje pracę rzeczników dyscyplinarnych w okręgowych Tadach adwo-
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kackich oraz zastępców rzecznika dyscyplinarnego, dokonuje analizy orzecznictwa
dyscyplinarnego i przedstawia Prezydium NRA wnioski i projekty rewizji nadzwy
czajnych od prawomocnych orzeczeń dyscyplinarnych, składa Prezydium NRA spra
wozdania z prowadzonych postępowań dyscyplinarnych wraz z wynikami analizy
orzecznictwa dyscyplinarnego, nadzoruje pracę komisji kształcenia aplikantów ad
wokackich w okręgowych izbach adwokackich i organizuje szkolenie centralne,
sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: białostocką, częstochowską i radomską,
wykonuje zadania przewidziane w § 16 pkt 2 regulaminu działania organów adwo
katury.
Członek Prezydium NRA — adw. WITOLD BAYER:

pełni obowiązki rzecznika prasowego NRA, w porozumieniu z Prezesem NRA utrzy
muje stały kontakt ze środkami komunikacji społecznej (prasa, radio, tv), dostar
czając im informacji o adwokaturze, nadzoruje działalność Komisji d/s socjalnych,
sprawuje opiekę nad Izbami Adwokackimi: kielecką, lubelską i toruńską, wykonuje
zadania przewidziane w § 16 pkt 2 regulaminu działania organów adwokatury, wy
konuje inne czynności powierzone przez Prezydium NRA.
Członek Prezydium NRA — adw. prof. dr hab. KAZIMIERZ BUCHAŁA:

nadzoruje działalność Komisji d/s doskonalenia zawodowego, sprawuje opiekę nad
Izbami Adwokackimi: bielską i katowicką, nadzoruje działalność związaną z udzia
łem adwokatury w ocenie stosowania prawa, wykonuje zadania przewidziane w § 16
pkt 2 regulaminu działania organów adwokatury.

2.
POWOŁANIE SEKRETARIATU PRAWNICZEGO PRZY PREZYDIUM NRA

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 18 października 1983 r. powołało Sekre
tariat Prawniczy przy Prezydium NRA i określiło jego zadania w sposób nastę
pujący:
Po omówieniu powyższej sprawy przez Prezesa i Sekretarza NRA i po przepro
wadzeniu następnie dyskusji Prezydium NRA postanowiło, co następuje:
§ 1

Powołuje się czteroosobowy Sekretariat Prawniczy przy Prezydium NRA.
§ 2

Pracami Sekretariatu Prawniczego kieruje Sekretarz NRA.
§3
Do zadań Sekretariatu Prawniczego należy w szczególności:
1. przygotowanie — w porozumieniu z osobami wchodzącymi w skład Prezydium
NRA lub na ich zlecenie — projektów uchwał Prezydium NRA w sprawach oso
bowych oraz w innych sprawach wynikających ze stosowania ustawy-Prawo
o adwokaturze i wydabych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz wstępne
badanie legalności uchwał organów izb adwokackich;
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Z. opracowanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Prezydium NRA,
w tym także opinii co do stosowania prawa, oraz uwag i propozycji zmian
w obowiązujących przepisach prawnych, a także opinii dotyczących projektów
ustaw w toku procesu legislacyjnego w Sejmie lub w organach Rządu;
3. uczestniczenie w posiedzeniach plenarnych NRA i w posiedzeniach Prezydium
NRA oraz sporządzanie protokołów z tych posiedzeń;
I. zbieranie materiałów do sprawozdania NRA dla Rady Państwa.
§A

Za wykonane czynności członkowie Sekretariatu Prawniczego otrzymują stałe ry
czałty. miesięczne w wysokości ustalonej przez Prezydium NRA.
§5
Funkcje wymienione w § 3 ust. 1 powierza się adw. Stanisławowi Rymarowi,
funkcje w § 3 ust. 2 — adw. Tomaszowi Bartczakowi, a funkcje wymienione w § 3
i 4 — adw. Kazimierzowi Kaeppelemu i adw. Andrzejowi Sandomierskiemu.
,
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

3.
SKŁADY OSOBOWE KOMISJI I ZESPOŁÓW
DO SPRAW WSPÓŁPRACY BĄDŹ WSPÓŁDZIAŁANIA
Z MINISTERSTWEM SPRAWIEDLIWOŚCI, PROKURATURĄ GENERALNĄ
I PAŃSTWOWYM ARBITRAŻEM GOSPODARCZYM

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 14 listopada 1983 r. ustaliło następująca
składy osobowe do utworzonych Komisji i Zespołórw:
1. W Komisji d/s współpracy z Ministerstwem Sprawiedltwości:
prezes NRA' — adw. Maria Budzanowska jako przewodnicząca,
wiceprezes NRA — adw. dr Kazimierz Łojewski,
sekretarz NRA — adw. Halina Piekarska,
skarbnik NRA — adw. Józef Kuczyński,
dziekan ORA w Warszawie — adw. Maciej Dubois,
wicedziekan ORA w Warszawie — adw. Andrzej Rościszewski.
2. w Zespole d/s współdziałania z Prokuratura Generalną PRL:
wiceprezes NRA — adw. dr Kazimierz Łojewski,
wiceprezes NRA — adw. Jerzy Biejat,
rzecznik dyscyplinarny NRA — adw. Lucjan Gluza,
członek Izby warszawskiej — adw. Tadeusz de Virion.
3. w Zespole d/s współdziałania z Państwowym Arbitrażem Gospodarczym:
wiceprezes NRA — adw. Jerzy Biejat,
członek Izby warszawskiej — adw. Stanisław Rymar,
członek Izby warszawskiej — adw. Adam Dobrowolski.

