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Regulaminu w sprawie rozliczania i rachunkowości w zespołach ad
wokackich z dnia 15 października 1972 r.);

6) uchylić uchwałę Prezydium NRA z dnia 27.X. 1966 r.

B.

Z  prac Prezydium NRA

1.

Aktywizacja członków adwokatury w działalności 
Zrzeszenia Prawników Polskich

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 1974 r. Prezydium NRA poddało 
analizie udział adwokatów w działalności Zrzeszenia Prawników Pol
skich. Według niepełnych danych, w ewidencji członków ZPP na dzień 
30 maja 1974 r. znajdowało się 3 041 adwokatów (liczbą tą nie objęto 
jednak w wielu okręgach ZPP adwokatów-radców prawnych). Wysoki 
wskaźnik uczestnictwa członków adwokatury w pracach ZPP, szacowany 
w skali krajowej na 70%, a dochodzący w niektórych izbach adwokackich 
do 100%, wskazuje na dużą aktywność społeczną adwokatów. W stosunku 
do ogólnej liczby członków ZPP (ok. 17.000) adwokaci (w tym także 
adwokaci-radcowie prawni) stanowią zapewne najliczniejszą grupę za
wodową (ok. 26%). Jednocześnie reprezentacja adwokatów w organach 
wybieralnych ZPP kształtowała się niejednolicie. Między innymi np. w 
ogólnej liczbie 95 członków Prezydium i Zarządu Głównego ZPP znajdu
je się aktualnie 21 adwokatów, a w zarządach Okręgów ZPP działa 75 
adwokatów-członków zespołów adwokackich.

Odnotowany od pewnego czasu wzrost aktywności adwokatów w dzia
łalności Zrzeszenia jest następstwem coraz bardziej integrującej roli ZPP 
v/ reprezentowaniu całego środowiska prawniczego w kraju oraz troski 
o wzrost autorytetu prawa w świadomości społecznej. Czynniki te wy
magają podkreślenia szczególnie ze względu na to, że w przeszłości adwo
kaci nie zawsze mogli mieć takie odczucia i przekonania co do niektórych 
przejawów pracy ZPP. Adwokatura ocenia obecne dążenia ZPP do umac
niania prestiżu zawodów prawniczych oraz do eksponowania roli poszcze
gólnych środowisk prawniczych jako bardzo cenne akcenty w programie 
obchodów XXX-lecia ZPP.

Prezydium NRA, biorąc pod uwagę dobrą atmosferę współpracy ZG 
ZPP z naczelnymi organami adwokatury oraz potrzebę dalszej aktywiza
cji adwokatów w działalności ZPP na wszystkich jego szczeblach organi
zacyjnych, p o s t a n o w i ł o :

1) przypomnieć członkom adwokatury swój apel o jak najszerszy i w 
pełni aktywny ich udział w pracach ZPP („Palestra” z 1973 r. nr 9);

2) zalecić radom adwokackim, aby w sprawozdaniach na zgromadze
niach delegatów uwzględniały przejawy uczestnictwa adwokatów w dzia
łalności ZPP;

3) zalecić radom adwokackim rozwinięcie w stosunku do aplikantów 
adwokackich form zachęty włączenia się przez nich do działalności ZPP.


