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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
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tywnym. Wskaźnik ten należy uznać za zadowalający. Pod względem 
wieku członków rad adwokackich średnia w roku 1973 wynosi 51 lat, 
a więc jest na takim poziomie jak w roku 1967. W porównaniu z 1970 r. 
(49 lat) średnia wieku zwiększyła się o 2 lata. Okoliczność tę uzasadnia 
fakt, że 2/3 składu poprzednich rad adwokackich nie uległo zmianie.

Poniżej średniej kształtuje się wiek członków rad adwokackich w na
stępujących izbach: Białystok — 49 lat, Koszalin — 50 lat, Lublin — 
50 lat, Opole — 47 lat i Warszawa 43 lata.

Jeśli chodzi o członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych, to na
stąpił pewien wzrost ich wieku (w roku 1970 —■ 53 lata, w roku 1973 — 
56 lat).

Na tle obecnej średniej wieku członków samorządu adwokackiego wy
łania się potrzeba stworzenia odpowiedniego zaplecza kadrowego, tak aby 
tendencja do stałego odmładzania kadr mogła być realizowana.

Skład polityczny wojewódzkich organów adwokatury na tle porów
nawczym z latami 1967 i 1970 przedstawia się następująco:
RADY ADWOKACKIE

R o k
L i c z b a  c z ł o n k ó w

PZPR SD ZSL bezp.

1967 36 CO 12 82
1970 45 18 15 70
1973 44 12 10 82

WOJEWÓDZKIE KOMISJE DYSCYPLINARNE

R o k
L i c z b a  c z ł o n k ó w

PZPR SD ZSL bezp.

1967 35 33 12 123
1970 49 32 24 98
1973 51 31 14 105 .

14 dziekanów należy do PZPR (poprzednio 12)
1 dziekan do SD 
1 „ do ZSL
1 „ bezpartyjny (poprzednio 3)

Jak wynika z powyższych danych, liczba członków PZPR w radach 
adwokackich zmniejszyła się o 1 miejsce, a w wojewódzkich komisjach 
dyscyplinarnych zwiększyła się o 2 miejsca. Znacznie natomiast obni
żyła się liczba członków (w wymienionych organach samorządu), którzy 
należą do ZSL i SD.

W wyniku wyborów i ukonstytuowania się rad adwokackich nastąpiły 
zmiany na stanowiskach dziekanów rad adwokackich w 4 izbach (w Byd
goszczy i Łodzi — dotychczasowi dziekani nie kandydowali ze względu
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na wiek, w Opolu — b. dziekan nie kandydował z przyczyn osobistych, 
a w Lublinie — zmiana nastąpiła w wyniku ukonstytuowania się Rardy).

W zgromadzeniach delegatów brali udział członkowie Prezydium NRA, 
którzy zabierali głos w dyskusji, informując o pracach Naczelnej Rady 
Adwokackiej i zadaniach samorządu adwokackiego na najbliższą kaden
cję. Charakter dyskusji, którą cechowała rzeczowość, należy ogólnie oce
nić pozytywnie. W dyskusji omawiano problemy pracy zawodowej ad
wokata, pracy społecznej, zagadnienia socjalno-bytowe, nie pomijając 
przy tym aktualnych zagadnień politycznych oraz pozycji adwokatury 
w życiu politycznym kraju. Podkreślano również duży wkład pracy or
ganów samorządu adwokackiego wszystkich szczebli w usprawnienie 
pracy adwokata i działalności zespołów adwokackich oraz znaczne 
zwiększenie procesu integracji organów samorządu adwokackiego ze śro
dowiskiem adwokackim.

Przedstawiciele stronnictw politycznych i władz miejscowych akcen
towali w swoich wystąpieniach zwiększenie autorytetu adwokata i uspra
wnienie pracy zawodowej.

Przebieg kampanii wyborczej i sam akt wyborów wykazały wzrost 
zainteresowania środowiska adwokackiego problemami adwokatury i wy
borami, dojrzałość polityczną adwokatury oraz trafność zasad wybor
czych nowego regulaminu.

*

Na posiedzeniu w dniu 5.VI.1973 r. przyjęto do wiadomości decyzję 
Prezydium WRN w Warszawie o przydzieleniu Naczelnej Radzie Adwo
kackiej nieruchomości w Grzegorzewicach, pow. Grodzisk Mazowiecki. 
Nieruchomość ta składa się z pięknego parku o pow. 14 ha oraz z bu
dynku (byłego pałacu) wymagającego remontu. Ośrodek po wyremonto
waniu będzie służył adwokaturze w zakresie realizacji celów socjalno- 
-bytowych.

*

Na posiedzeniu w dniu 14.VI.1973 r. wyznaczono opiekunów dla po
szczególnych izb adwokackich oraz dokonano podziału czynności między 
członkami Prezydium NRA.

*
Na posiedzeniu w dniu 14.VI. 1973 r. adw. Edmund Mazur oświadczył, 

że w związku z wyborem na stanowisko Sekretarza NRA rezygnuje 
z uposażenia Sekretarza Redakcji „Palestry”. Oświadczenie zostało przy
jęte przez Prezydium.

Na posiedzeniu Prezydium w dniu 28.VI.1973 r. powołano 18 kolegów 
do Centralnego Zespołu Wizytatorów, 13 kolegów na zastępców Rzecznika 
Dyscyplinarnego NRA, 13 kolegów do Komisji Pracy Zespołów, Dosko
nalenia Zawodowego i Kształcenia Aplikantów Adwokackich, 9 kolegów 
do Komisji Socjalno-Bytowej, 8 kolegów do Komisji Samopomocy Kole
żeńskiej przy NRA, 9 kolegów do Komisji Adwokatów-Radców Praw
nych przy NRA, 15 kolegów do Komisji Współpracy z Zagranicą, 6 ko
legów do Komisji Pracy Społecznej i 12 kolegów do Komisji Emerytów’ 
i Rencistów.


