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N A C Z E L N A  R A D A  A D W O K A C K A

A.

Uchw ała Prezydium N R A  
z dnia 17 maja 1973 r.

o zasadach przyznaw ania dorocznej nagrody N R A  
za  najlepszg publikację o roli adwokatury.

§ i
Zgodnie z uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 

31 sierpnia 1972 r. przyznaje się corocznie nagrodę za twórczość publi
cystyczną popularyzującą najlepiej rolę adwokatury.

§ 2

Nagroda wynosi 5.000 zł i będzie przyznawana za prace opubliko
wane w ciągu danego roku w prasie albo rozpowszechnione w tym czasie 
za pomocą radia lub telewizji.

W roku 1973 nagroda przyznana będzie za prace opublikowane lub 
rozpowszechnione w okresie od 15 lipca 1972 r. do 15 lipca 1973 r.

§ 3
Kandydatury do nagród mogą zgłaszać: organy samorządu adwokac

kiego, kolegia redakcyjne, zarząd Klubu Publicystyki Prawnej SDP, 
a także sami zainteresowani.

§ 4
Kandydatury należy zgłaszać corocznie między 1 a 15 czerwca każdego 

roku, a w roku 1973 — wyjątkowo między 1 a 15 września, pod adre
sem:

Naczelna Rada Adwokacka, Warszawa, ul. Bracka 20-a.
Do zgłoszenia, zawierającego imię, nazwisko i adres kandydata, na

leży dołączyć wycinki prasowe, które mają być przedmiotem oceny.

§ 5
Nagrody przyznaje jury liczące pięć osób, każdorazowo powołane 

przez Prezydium NRA spośród dziennikarzy i adwokatów.
§ 6

Jury ma prawo nie przyznać nagrody, jeżeli uzna, że poziom prac jest 
nieodpowiedni albo że ich liczba jest zbyt mała.
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§ 7
Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić w takim terminie, żeby 

rozdanie nagród mogło się odbyć 22 Lipca, a w roku 1973 — wyjątkowo 
15 października.

§ 8
Wyniki konkursu będą publikowane w „Palestrze” i w „Prasie Pol

skiej”.

Powołanie składu jury nastąpi przez Prezydium nowo ukonstytuowa
nej Naczelnej Rady Adwokackiej.

B.

Z  prac Prezydium N RA

Na posiedzeniu w dniu 24.V.1973 r. dokonano wstępnej oceny prze
biegu zgromadzeń delegatów w poszczególnych izbach.

W okresie od dnia 24.III.1973 r. do dn-ia 29.IV.1973 r. odbyły się w wo
jewódzkich izbach adwokackich zgromadzenia delegatów, na których do
konano między innymi wyboru nowych organów wojewódzkich izb ad
wokackich.

Powyższe zgromadzenie delegatów i wybory odbywały się na podsta
wie nowego regulaminu działania naczelnych i wojewódzkich organów 
adwokatury, obowiązującego od dnia 25.1.1973 r.

Nowe zasady wyborcze, zwiększające znacznie reprezentatywność śro
dowiska adwokackiego w akcie wyborczym, wymagały znacznego wysiłku 
ze strony organów samorządu adwokackiego w zakresie przygotowania or
ganizacyjnego. Trzeba stwierdzić, że wszystkie rady adwokackie we właś
ciwym terminie zarządziły przeprowadzenia wyborów. We wszystkich iz
bach powołane zostały komitety wyborcze, do których w wyznaczonych 
terminach zgłaszano kandydatów na członków organów izby adwokackiej. 
Zgodnie z obowiązującym regulaminem, poza listą kandydatów wysta
wioną przez komitet wyborczy dokonywano zgłoszeń kandydatów także 
w czasie trwania zgromadzeń. W wielu wypadkach były to jednak zgło
szenia typu grzecznościowego.

Analizując wyniki wyborów trzeba stwierdzić, że na ogólną liczbę 
148 członków rad adwokackich wybrano 22 osoby spośród kandydatów 
zgłoszonych „z sali”, co wynosi ca 15%, gdy tymczasem przepisy regula
minu zezwalały na uzupełnienie list komitetu wyborczego o 50%. Powyż
sze wyniki wyborów świadczą, że dobór kandydatów przez komitety wy
borcze był w zasadzie prawidłowy.

Do izb, w których największą liczbę członków rad adwokackich wy
brano „z sali”, należy zaliczyć: Wrocław — 4 na 10 członków Rady, War
szawę —■ 4 na 14 członków Rady i Lublin — 3 na 10 członków Rady.

W wyniku wyborów weszło do rad adwokackich 49 nowych członków 
tych organów, a więc rotacja wyniosła ca 34%, co jest objawem pozy


