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A. SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
w dmiiu 14 grudrróa 1985 r. (XI)
W dniu 14 grudnia 1985 r. odbyło się w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie XI kolejne posiedzenie Naczelnej Rady Adwokackiej, na którym przy
jęto następujący porządek obrad:
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia NRA.
2. Podjęcie uchwały w sprawie terytorialnego planu rozmieszczenia adwokatów
członków zespołów adwokackich i aplikantów adwokackich w 1986 r.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uprawnień Prezydium NRA w odniesieniu do pro
blemów poruszonych w notatce sygnalizacyjnej ORA w Warszawie z dnia
18 października 1985 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia terminów zgromadzeń izb w 1986 r.
na wrzesień i październik.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzeń dla aplikantów adwo
kackich.
6. Informacja o planie roboczym Prezydium NRA i NRA ría 1986 r.
7. Sprawy bieżące.
8. Wnioski.
W toku obrad podjęto następujące uchwały:
1) uchwałę NRA w sprawie terytorialnego planu rozmieszczenia adwokatów człon
ków zespołów adwokackich i aplikantów adwokackich w 1986 r.,
2) uchwałę NRA w sprawie przesunięcia terminów zgromadzeń izb w 1986 r.
3) uchwałę NRA w sprawie podwyższenia wynagrodzeń dla aplikantów adwo
kackich.
Co do pkt 1 porządku obrad, to protokół poprzedniego posiedzenia NRA został
przyjęty bez uwag. W pkt 2 zastępca sekretarza NRA adw. L. Runge przedstawił
z ramienia Prezydium NRA propozycje terytorialnego planu rozmieszczenia adwo
katów członków zespołów adwokackich i aplikantów adwokackich w 1986 r.
w 3 wariantach. Członkowie NRA za podstawę do dyskusji nad projektem uchwały
przyjęli wariant II. W trakcie tej dyskusji ustalono ostateczną wersję planu roz
mieszczenia i w związku z tym NRA podjęła uchwałę w tym zakresie.
W pkt 3 porządku obrad wysłuchano stanowiska komisji powołanej na poprzed
nim posiedzeniu NRA do rozeznania problemów poruszonych w notatce sygnaliza
cyjnej ORA w Warszawie z dnia 18 października 1985 r.
Z dyskusji, jaka się rozpoczęła po przedstawieniu stanowiska przez Komisję,
wyłoniła się konkluzja, że problem zasygnalizowany w notatce Warszawskiej Rady
powinien być jednym z tematów obrad najbliższego Krajowego Zjazdu Adwoka
tury.
W pkt 4 porządku obrad Komisja powołana w czasie poprzedniego posiedzenia
NRA do rozważenia możliwości przesunięcia terminów zgromadzeń izb w 1986 r.
przedstawiła swoje stanowisko. Członkowie NRA, po krótkiej dyskusji, podjęli
uchwałę, mocą której zostały przesunięte terminy zgromadzeń izb w 1986 r. na
II półrocze z zaznaczeniem, że powinny się one zakończyć do 31 października
1986 r.
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Co do pkt 5 porządku obrad, to członkom NRA zostało przedstawione stano
wisko Komisji powołanej na poprzednim posiedzeniu NRA do rozpatrzenia możli
wości podwyższenia wynagrodzenia dla aplikantów adwokackich w 1986 r. Po za
poznaniu się ze stanowiskiem Komisji NRA podjęła uchwałę podwyższającą wy
nagrodzenie miesięczne dla aplikantów adwokackich z dniem 1 stycznia 1986 r.
I tak:
— aplikanci na I i II roku szkolenia będą otrzymywać po 10.000 zł, a
— aplikanci na III i lV roku szkolenia będą otrzymywać po 11.000 zł.
W pkt 6 porządku obrad Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski przedstawił
członkom NRA informację o planie roboczym Prezydium NRA i NRA na 1986 r.
Wreszcie jeśli chodzi o pkt 7 porządku obrad dotyczącego spraw bieżących, to:
a) zgłoszono wniosek w sprawie ewentualnego rozważenia możliwością zmiany prze
pisów ograniczających zatrudnienia aplikantów adwokackich w czasie I roku
szkolenia,
b) podniesiono sprawę obliczania podstawy wymiaru rent i emerytur dla ad
wokatów,
c) poruszono sprawę wysokości składki na rzecz organów samorządu adwokac
kiego w 1986 r.,
d) zgłoszono wniosek w sprawie ustalenia dodatkowych terminów przyjmowania na
aplikację adwokacką.
Waldemar Jeliński

B. UCHWAŁY NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

1.
UCHWAŁA Nr 1/XI
Naczelnej Rady Adwokackiej
z dnia 14 grudnia 1985 r.

w sprawie planu rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów członków zespo
łów adwokackich oraz aplikantów adwokackich na rok 1986

Na podstawie art. 58 pkt 7 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.-Prawo o adwokaturze
(Dz. U. Nr 16, poz. 124), w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości uchwala się,
co następuje:
§1
Plan rozmieszczenia zespołów adwokackich, adwokatów członków zespo’ów ad
wokackich oraz aplikantów adwokackich na rok 1986, uchwala się następująco:

