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A. R e g u l a m i n
zgromadzeń delegatów w wojewódzkich izbach adwokackich, uchwalony przez 

Naczelną Radę Adwokacką dnia 10 stycznia 1970 r. 
i  zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości decyzją z dnia 19 stycznia 1970 r.

Na podstawie art. 37 ust. 2, art. 41, art. 52 i art. 55 pkt 6 ustawy z dnia 19.XII. 
1963 r. o ustroju adwokatury (Dz. U. Nr 57, poz. 309) Naczelna Rada Adwokacka 
uchwala niniejszy regulamin zgromadzeń delegatów w  wojewódzkich izbach ad
wokackich z zaznaczeniem, że artykuły niżej powołane bez bliższego określenia 
oznaczają artykuły tej ustawy.

I. Wybór delegatów 

§ 1
Wybory delegatów zarządza dziekan rady adwokackiej, oznaczając w  zarządze

niu termin wyborów.

§ 2

O przeprowadzenie wyboru delegatów przez zebrania poszczególnych zespołów  
adwokackich dziekan rady adwokackiej zwraca się na piśmie do kierownika ze
społu, określając na podstawie danych rejestru zespołów adwokackich liczbę de
legatów, którą zebranie ma wybrać zgodnie z § 7 niniejszego regulaminu. Zebra
nie wyborcze powinno się odbyć w  ciągu 14 dni od dnia doręczenia pisma kierow
nikowi zespołu.

§ 3
1. Udział w zebraniu wyborczym jest dla wszystkich adwokatów-członków ze

społu adwokackiego obowiązkowy. Adwokat-członek zespołu obowiązany jest na
leżycie usprawiedliwić na piśmie — w razie zachodzącej przeszkody — swoją nieo
becność na zebraniu wyborczym.

2. Przybyli na zebranie podpisują wyłożoną listę obecności.
3. N ie ma prawa udziału w  zebraniu wyborczym członek zespołu w  okresie za

w ieszenia go w  czynnościach zawodowych wskutek orzeczonej kary dyscyplinar
nej lub wskutek tymczasowego zawieszenia.

4. Wybory delegatów odbywają się w  drodze głosowania tajnego.

§ 4

Frzepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do wyboru delegatów przez zebranie 
adwokatów zatrudnionych w poszczególnych społecznych biurach pomocy prawnej.

§ 5
1. Adwokaci którzy nie wykonują zawodu w  zespołach adwokackich ani w  spo

łecznych biurach pomocy prawnej, wybierają delegatów do zgromadzenia na osob
nym zebraniu, zwołanym w  tym celu przez dziekana rady adwokackiej.
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2. Przepisy § 3 niniejszego regulaminu stosuje się tu odpowiednio.
3. Po otwarciu zebrania przez dziekana lub wyznaczonego przez niego członka 

rady adwokackiej zebranie wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekre
tarza.

§ 6

1. Po zarządzeniu wyboru delegatów (§ 1 niniejszego regulaminu) rada adwo
kacka tworzy komitet wyborczy w  składzie 5—11 członków.

2. W skład komitetu wyborczego wchodzą delegowani przez działające w  danej 
wojewódzkiej izbie adwokackiej partie i stronnictwa polityczne adwokaci oraz 
powołani przez radę adwokacką adwokaci nie będący członkami tych partii i stron
nictw politycznych. Liczba bezpartyjnych adwokatów nie powinna być mniejsza 
od 1/3 ogólnego składu komitetu.

3. Komitet wyborczy wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4. Komitet wyborczy podaje do wiadomości wszystkich członków izby czas 
i miejsce wysuwania kandydatów do organów wojewódzkiej izby adwokackiej.

§ 7

Liczbę delegatów dla poszczególnych izb adwokackich określa się w  ten sposób, 
że na każdy zespół adwokacki, na każde społeczne biuro pomocy prawnej i na 
ogół adwokatów nie wykonujących zawodu w  zespołach adwokackich ani w spo
łecznych biurach pomocy prawnej przypada 1 delegat na każdą choćby rozpoczętą 
liczbę:’

a) 10 adwokatów w izbach liczących więcej niż 700 członków,
b) 7 adwokatów w  izbach liczących od 501 do 700 członków,
c) 5 adwokatów w  izbach liczących od 301 do 500 członków,
d) 3 adwokatów w  izbach liczących mniej niż 300 członków.

§ 8

1. Kierownicy zespołów, kierownicy społecznych biur pomocy prawnej oraz 
przewodniczący zebrań adwokatów nie wykonujących zawodu w  zespołach adwo
kackich ani v; społecznych biurach pomocy prawnej przesyłają w  ciągu 3 dni pro
tokoły zebrań wyborczych wraz z listam i obecności oraz pisemnymi usprawiedli
wieniam i do rady adwokackiej.

2. W tymże term inie powinny być przesłane ewentualne zażalenia lub odwołania 
uczestników zebrań.

3. Dziekan rady adwokackiej powinien w  ciągu 7 dni zbadać prawidłowość w y 
boru delegatów, rozstrzygając ewentualnie złożone zażalenia lub odwołania, a w  
razie potrzeby powinien zarządzić uzupełnienie wyborów lub ponowny wybór d e
legatów.

4. Decyzja dziekana rady adwokackiej w  tym zakresie jest ostateczna.

5. Komitet wyborczy powinien podać do wiadomości członków izby listę kan
dydatów do organów wojewódzkiej izby adwokackiej co najmniej na 7 dni przed 
terminem zgromadzenia delegatów.
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II. Zwołanie zgromadzenia

§ 9

1. Dziekan rady adwokackie] zwołuje zgromadzenie przez przesłanie każdemu 
wybranemu delegatowi — najmniej >na 14 dni naprzód — zawiadomienia o ter
minie, godzinie rozpoczęcia, miejscu odbycia i porządku obrad zgromadzenia z pou- 
«tzeniem o obowiązku uczestniczenia w  zgromadzeniu.

2. Ponadto należy w yw iesić obwieszczenie o zwołaniu zgromadzenia w  lokalu 
tady adwokackiej i w  pokojach adwokackich przy sądach.

§ 10

1. Zwyczajne zgromadzenie delegatów powinno być zwołane nie później niż do 
końca kwietnia każdego roku.

2. Zgromadzenie delegatów pswinno się odbyć w  siedzibie wojewódzkiej izby 
adwokackiej (art. 39 ust. 2).

§ U

Porządek obrad zwyczajnego zgromadzenia delegatów powinien obejmować:
1) wybór członków i zastępców członków rady adwokackiej, komisji rew izyj

nej i komisji dyscyplinarnej,
2) uchwalenie budżetu izby i ustalenie wysokości składki rocznej na potrzeby 

izby,
3) rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności rady ad

wokackiej,
4) zatwierdzenie — po wysłuchaniu wniosków komisji rewizyjnej — zamknięć 

rachunkowych i udzielenie radzie adwokackiej absolutorium,
5) sprawy wniesione do rozpatrzenia na żądanie Ministra Sprawiedliwości lub 

Naczelnej Rady Adwokackiej.

§ 12

Porządek obrad nadzwyczajnego zgromadzenia delegatów powinien obejmować 
spraw y objęte żądaniem izwołania tego zgromadzenia (art. 40 ust. 2).

§ 13

1. Porządek obrad zgromadzenia delegatów powinien przewidywać również ot
w arcie zgromadzenia, wybór przewodniczącego i prezydium, przyjęcie porządku 
obrad, wybór komisji, rozpatrzenie wolnych wniosków oraz zamknięcie zgroma
dzenia.

2. Porządkiem obrad zgromadzenia można ponadto objąć inne sprawy wniesione 
na podstawie uchwały rady adwokackiej albo na podstawie uchwały zgromadze
nia delegatów powziętej wskutek wniosku zgłoszonego do rady adwokackiej naj
później na siedem dni przed terminem zgromadzenia.

§ 14

Wszystkim delegatom należy — jednocześnie z zawiadomieniem o terminie zw y
czajnego zgromadzenia — przesłać wydrukowane lub powielone sprawozdanie 
z działalności rady adwokackiej, wnioski komisji rewizyjnej oraz preliminarz bud
żetowy wraz z wnioskiem dotyczącym określenia wysokości składki rocznej.
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§ 15

l. Zawiadomienie o terminie zgromadzenia delegatów należy przesłać także M i
nistrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie Adwokackiej.

?. Rada Adwokacka może przesłać ponadto zaproszenie do uczestniczenia w  
zgromadzeniu innym organizacjom lub osobom.

III. Udział w zgromadzeniu 

§ 16

1. Delegaci uczestniczą w  zgromadzeniu z prawem głosowania.
2. Ponadto prawo udziału w  obradach zgromadzenia przysługuje:

1) przedstawicielom Ministra Sprawiedliwości i Naczelnej Rady Adwokackiej»
2) członkom rady adwokackiej, komisji rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej

danej izby adwokackiej, >
3) zaproszonym gościom.

§ 17

W obradach zgromadzenia mogą brać udział także przedstawiciele samorządu 
aplikantów adwokackich (§ 57 regulaminu aplikacji adwokackiej).

§ 18

1. Dziekan zarządza sporządzenie osty  ooecności delegatów i wyłożenie tej listy  
do podpisu przez delegatów przybyłych na zgromadzenie.

2. Obecność na zgromadzen iu jest obowiązkowa dla delegatów. W razie zacho
dzącej przeszkody powinni oni swoj^ nieobecność usprawiedliwić w  piśmie skiero
wanym do rady adwokackiej w  ciągu 14 dni od dnia zgromadzenia. IV.

IV. Tok obrad zgromadzenia 

§ 19

Zgromadzenie otwiera dziekan rady adwokackiej przy obecności co najmniej 
połowy wybranych delegatów.

§ 20

Po otwarciu obrad zgromadzenie dokonuje wyboru przewodniczącego, a następ
nie pozostałych członków prezydium w liczbie, którą ustala rada adwokacka, w  
tym jednego lub dwóch sekretarzy.

§ 21

1. Do zadań przewodniczącego zgromadzenia należy:
1) ogólne kierownictwo obradami,
2) udzielanie głosu uczestnikom obrad,
3) ogłaszanie wyników głosowania,
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4) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
5) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
6) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad.

2. Od zarządzeń przewodniczącego przysługuje odwołanie do prezydium.
3. Przewodniczący na czas swej nieobecności na sald obrad powierza swoje funk

cje jednemu z członków prezydium.

§ 22

1. Po wyborze prezydń m zgromadzenia wybiera:
1) komisję mandatową, która bada prawidłowość zwołania zgromadzenia de

legatów (§ 9 niniejszego regulaminu) oraz stwierdza, że jest ono upraw
nione (§ 19 niniejszego regulaminu) do podejmowania uchwał;

2) komisję wnioskową, która rozpatruje i przygotowuje ostateczne projekty 
uchwał i rezolucji;

3) komisję wyborczą, która kieruje aktem wyborów i przedstawia zgroma
dzeniu zgłoszone komisji kandydatury do organów adwokatury: rady ad
wokackiej, komisji rewizyjnej i komisji dyscyplinarnej;

4) komisję skrutacyjną, która ustala wyniki wyborów do organów w ym ie
nionych pod 3;

5) w  razie potrzeby inne komisje.
2. Komisję wyborczą i komisję skrutacyjną wybiera zgromadzenie, jeżeli ma 

ono dokonać wyboru organów adwokatury.
3. Skład liczbowy komisji ustala zgromadzenie.
4. Każda komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, a w  razie po

trzeby sekretarza.
5. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisuje przewodni

czący oraz sekretarz, jeżeli został wyprany.
6. Sprawozdanie z prac komisji składa zgromadzeniu przewodniczący komisji.

§ 23

1. Wnioski powinny być zgłoszone do prezydium na piśmie w  form ie projektu 
uchwały zgromadzenia i zaopatrzone w datę, nazwisko i podpis zgłaszającego.

2. Wnioski for nalne mogą być zgłaszane ustnie.

S 24

Do wniosków formalnych zalicza sie wnioski dotyczące:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania,
3) powołania komisji lub odesłania sprawy do komisji,
4) zmiany kolejności przedmiotów obrad,
5) wyłącznie formalnego sposobu załatwienia spraw będących przedmiotem  

obrad.

§ 25

1. Przewodniczący podaje wnioski do wiadomości zgromadzenia przy rozpatry
waniu właściwego punktu porządku obrad.
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2. Wnioski formalne przewodniczący podaje do wiadomości zgromadzenia nie
zwłocznie po ich zgłoszeniu, po czym otwiera nad nimi dyskusję i poddaje je pod 
głosowanie.

§ 26

1. Dyskusja powinna być otwarta nad każdym wnioskiem bezpośrednio po po
daniu go przez przewodniczącego do wiadomości zgromadzenia.

2. W dyskusji nad wnioskami formalnymi i w kwestii nagłości wniosku mogą 
wziąć udział tylko dwaj uczestnicy zgromadzenia, z których jeden wypowiedziałby 
■się za wnioskiem, a drugi przeciw wnioskowi.

§ 27

Delegat pragnący zabrać głos w  dyskusji powinien zgłosić na piśmie swoje imię 
i nazwisko z zaznaczeniem punktu porządku obrad, co do którego chce zabrać głos 
W sprawach formalnych zgłoszenie może nastąpić ustnie.

§ 28

1. Przewodniczący zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności 
zgłoszeń.

2. Poza kolejnością udziela się głosu dziekanowi lub desygnowanemu przez niego 
członkowi rady adwokackiej dla złożenia wyjaśnień, a także każdemu uczestnikowi 
zgromadzenia dla złożenia oświadczenia-osobistego.

3. W każdym stadium zgromadzenia udziela się głosu — na życzenie — Mini
strowi Sprawiedliwości, przedstawicielom Ministra i Naczelnej Rady Adwokackiej 
oraz osobom zaproszonym (§ 16).

4. Przewodniczący zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do 
głosu albo po podjęciu przez zgromadzenie uchwały o zamknięciu dyskusji.

§ 29

1. Przewodniczący poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał będące 
przedmiotem obrad.

2. Głosowanie odbywa się jawnie przez podniesienie ręki, jeżeli zgromadzenie 
nie uchwali głosowania tajnego.

§ 30

1. Zgromadzenie może podejmować ważne uchwały bez względu na liczbę dele
gatów obecnych na sali obrad.

2. Uchwały zgromadzenia zapadają ważnie zwykłą większością oddanych gło
dów; w  razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

V. Wybory do organów adwokatury 

§ 31

Wybory do organów adwokatury odbywają się w  drodze głosowania tajnego.
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§ 32

1. Prawo wybieralności do organów adwokatury przysługuje każdemu adwoka
towi będącemu członkiem izby adwokackiej i nie pozbawionemu tego prawa (anrt. 
95).

2. Nie można jednocześnie kandydować do rady adwokackiej, komisji rewizyjnej 
i wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej.

§ 33

1. Do rady adwokackiej należy wybrać, zależnie od liczby członków izby adwo
kackiej:

1) do 150 członków izby — 6 członków rady i 3 zastępców
2) do 300 „ „ — 8 „ „ i 3 „
3) do 500 „ „ — 10 „ „ i 3 „
4) do 700 „ „ — 12 „ „ i 5
5) powyżej 700 „ „ — 14 ,, „ i 5 „

2. Do komisji dyscyplinarnej należy rwybrać, zależnie od liczby członków izby 
adwokackiej:

1) do 150 członków izby — 7 członków komisji d 3 zastępców
2) do 300 „ „ — 11 „ „ i 3
3) do 500 „ „ — 15 „ „ i 5
4) do 700 „ „ — 17 „ „ i 5
5) powyżej 700 „ „ — 21 „ „ i 5 „

3. Dla ustalenia liczby członków izby adwokackiej decydujący jest stan istnieją
cy według listy adwokatów w dniu zwołania zgromadzenia delegatów w celu do
konania wyboru rady adwokackiej i komisji dyscyplinarnej.

4. Do komisji rewizyjnej należy wybrać trzech członków i dwóch zastępców.

§ 34

L Listę kandydatów i zastępców do organów wojewódzkiej izby adwokackiej 
zgłasza komitet wyborczy, utworzony zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu. Zgło
szona lista powinna zawierać nazwiska kandydatów w  liczbie odpowiadającej licz
bie podlegających wyborowi członków danego organu i ich zastępców (§ 33 i 39 
niniejszego regulaminu).

2. Ponadto każdy delegat uczestniczący w zgromadzeniu może po ogłoszeniu listy 
kandydatów komitetu wyborczego wojewódzkiej izby adwokackiej zgłosić na zgro
madzeniu inną kandydaturę ustnie do protokołu.

Zgłaszający kandydaturę powinien na żądanie uczestników zgromadzenia uzasad
nić ją. Ogólna liczba zgłoszonych w ten sposób kandydatów nie może przekroczyć 
50% liczby kandydatów figurujących na liście zgłoszonej w myśl ustępu pierwsze
go. W razie zgłoszenia większej liczby kandydatów, o umieszczeniu ich na liście 
kandydatów decyduje komisja wyborcza.

3. Kandydatury zgłasza się oddzielnie dla każdego organu adwokatury ze wska
zaniem, do którego organu kandydatura jest zgłaszana.

4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę pod warunkiem złożenia ustnie 
lub na piśmie oświadczenia, że przyjmuje kandydaturę do danego organu adwo
katury.

7 — P a l e s t r a
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§ 35

1. Komisja wyborcza bada, czy zgłoszenia dokonały osoby uprawnione oraz czy 
nie zachodzą przeszkody prawne do wyboru danego kandydata.

2. Komisja wyborcza ustala listę kandydatów oddzielnie dla każdego organu 
w kolejności, w  jakiej zostali umieszczeni na liście komitetu wyborczego, a pozo
stałych kandydatów zgłoszonych przez uczestników zgromadzenia w porządku 
alfabetycznym.

§ 36

1. Wybory odbywają się tylko w stosunku do kandydatów objętych listą ustalo
ną zgodnie z § 35 ust. 2 niniejszego regulaminu.

2. Komisja wyborcza przygotowuje, oddzielnie dla każdego wybieranego organu, 
karty do głosowania, na których wskazuje:

1) wybierany organ,
2) liczbę wybieranych osób,
3) imiona i nazwiska kandydatów w kolejności ustalonej przez komisję w y

borczą (§ 36 ust. 2 niniejszego regulaminu).
3. Glosowanie odbywa się w budynku obrad zgromadzenia, w godzinach ustalo

nych przez komisję wyborczą i podanych do wiadomości przez przewodniczącego 
zgromadzenia.

4. Karta do głosowania zawierająca liczbę nie skreślonych nazwisk większą niż 
liczbę mandatów, które mają być obsadzone w danym organie adwokatury, jest 
ważna, przy czym głosy uważa się za oddane na kandydatów w kolejności w yni
kającej ze zgłoszonej listy. Dopisanie nazwisk na karcie do głosowania nie unie
ważnia jej, jednakże nazwisk tych nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu odda
nych głosów.

§ 37

Przed przystąpieniem do wyborów przewodniczący zgromadzenia powinien przy
pomnieć uczestnikom zgromadzenia o treści przepisów § 36 niniejszego regulaminu.

§ 38

1. Komisja skrutacyjna przeprowadza głosowanie oraz ustala wyniki wyborów, 
które potem ogłasza przewodniczący zgromadzenia.

2. Komisja skrutacyjna sporządza ze swoich czynności protokół, do którego za
łącza oddane kartki wyborcze.

§ 39

1. Za wybranych do organów adwokatury uważa się kandydatów, którzy uzys
kali kolejno największą liczbę głosów; w  razie irówności głosów rozstrzyga los w y
ciągnięty na posiedzeniu komisji skrutacyjnej przez jej przewodniczącego.

2. Kandydatów, którzy po osobach wybranych do organów adwokatury otrzy
m ali kolejno największą liczbę głosów, uważa się za wybranych na zastępców.
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VI. Zamknięcie zgromadzenia 

§ 40

Przewodniczący ogłasza zamknięcie zgromadzenia po wyczerpaniu wszystkich  
punktów porządku obrad.

§ 41

1. Z przebiegu obrad zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują prze
wodniczący i sekretarz (e).

2. Sekretarz (e) zgromadzenia może (gą) korzystać w  razie potrzeby z pomocy 
protokolanta, którym może być aplikant adwokacki.

3/. Protokół powinien być sporządzony w  ciągu 14 dni od daty odbycia zgroma
dzenia.

4. Oryginał protokołu pozostaje w  aktach rady adwokackiej. Odpisy protokołu 
należy przesłać Ministrowi Sprawiedliwości i Naczelnej Radzie Adwokackiej.

VII. Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 42

Na pierwszym zwyczajnym zgromadzeniu delegatów powinien nastąpić — zgod
nie z art. 113 — wybór członków rady adwokackiej, komisji rewizyjnej i komisji 
dyscyplinarnej.

§ 43

1. Dotychczasowe organa adwokatury działają do czasu ukonstytuowania się no
wo obranych organów (art. 11 ust. 1).

2. Ukonstytuowanie się nowo obranych organów i przejęcie przez nich agend 
powinno nastąpić w ciągu miesiąca od daty wyborów.

§ 44

Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości.

§ 45

Regulamin niniejszy po jego zatwierdzeniu będzie ogłoszony w  „Palestrze”.

B. Uchwały Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej

AKCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA 
DO ORGANÓW WOJEWÓDZKICH IZB ADWOKACKICH

(uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 8 stycznia 1970 roku)

W celu nadania odpowiedniego kierunku zbliżającej się akcji sprawozdawczo-wy
borczej do organów wojewódzkich izb adwokackich i koordynacji działalności
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w tym zakresie, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na zasadzie art. 35 ust. 1 
pkt 4 u. o u.a.

p o s t a n o w i ł o :

zwrócić uwagę rad adwokackich na zadania wiążące się z akcją sprawozdawczo- 
-wyborczą do organów wojewódzkich izb adwokackich, a w  szczególności na:

I. akcję sprawozdawczo-wyborczą w zespołach adwokackich

Akcja powyższa powinna spowodować potrzebę:
1) opracowania kalendarzyka zebrań dla umożliwienia członkom rad adwo

kackich oraz przedstawicielom organizacji politycznych, działających w ad 
wokaturze i Frontu Jedności Narodu, wzięcia udziału w tych zebraniach; 

21) udzielenia pomocy zespołom w  przygotowaniu sprawozdań na zebrania zes
połów adwokackich (art. 25 pkt 5 u. o u.a.) przez określenie elementów, jakie 
sprawozdania te powinny zawierać:

3) zwrócenia uwagi na to, żeby zebrania zespołów przed wyborem delegatów  
dokonały możliwie wszechstronnej oceny pracy zespołu i jego członków, 
a także pozycji adwokatury na terenie swego działania;

4) zwrócenia uwagi na to, żeby uczestniczący w zebraniach zespołów przed
stawiciele rad adwokackich podkreślili w swych wystąpieniach znaczenie 
mandatu delegata na zgromadzenie; stwarza to zatem konieczność wysu
nięcia takich delegatów, którzy legitymują się nienaganną opinią etyczno- 
-zawodową i właściwą postawą społeczno-polityczną;

II. zebrania adwokatów nie wykonujących zawodu

Zebrania te, które dotychczas w  przeważającej mierze ograniczały się do samego 
aktu wyboru delegatów, powinny się  stać okazją do zaktywizowania adwokatów 
nie wykonujących zawodu w zespołach i do większego zintegrowania ich ze śro
dowiskiem. W tym celu otwierający zebranie diziekan (lub wyznaczony przez nie
go członek rady adwokackiej) powinien złożyć krótkie sprawozdanie informujące 
o najważniejszych problemach adwokatury i izby adwokackiej. Dyskusja nad tym  
sprawozdaniem pozwoli delegatom na pełniejsze wyrobienie sobie poglądu o sy 
tuacji danego środowiska i o jego postulatach;

(
III. ustalenie terminu zgromadzenia delegatów

Ze względu na to, że zgromadzenia delegatów odbywać się będą w  całym kraju 
w ciągu stosunkowo krótkiego czasu i z tego powodu zbiegające się terminy 
mogłyby uniemożliwić przedstawicielom Ministra Sprawiedliwości i Prezydium  
NRA wzięcie udziału w niektórych zgromadzeniach, zachodzi potrzeba uzgodnienia 
terminów tych zgromadzeń. Dlatego też dziekani rad adwokackich powinni w  ter
minie do dnia 17.1.1970 r. — pisem nie lub telefonicznie — zawiadomić Prezydium  
NRA o planowanym terminie zgromadzenia;

IV. sprawozdania z działalności i kierunki działania w okresie nowej kadencji

Ze względu na to, że niejednokrotnie sprawozdania ustępujących organów ogra
niczały się w zasadzie do danych infonmacyjno-statystyczinych, nie wywoływały  
one szerszej merytorycznej dyskusji nad istotnymi problemami zawodowymi czy 
ogólnoprawnymi. Brak ten powodował, że wypowiedzi szeregu dyskutantów do
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tyczyły spraw drobnych, nie pozostających w  żadnej proporcji do rangi zgroma
dzenia delegatów, jako najwyższego organu izby.

Z tych przyczyn rady adwokackie powinny w przedstawionych zgromadzeniu 
sprawozdaniach uwzględniać także elem enty merytoryczne, nie uchylając się przy 
tym od zajęcia stanowiska wobec ważnych problemów zawodowych, ogólnopraw- 
nych czy społecznych. Niezależnie od sprawozdań rady adwokackie powinny zapro
ponować kierunki działania na następną kadencję, które przedyskutowane na 
zgromadzeniach, dałyby podstawę do powzięcia odpowiednich uchwał. Tak przy
gotowane materiały zdołają nadać właściwy kierunek dyskusji, a w  konsekwencji 
umożliwią podjęcie właściwych uchwał;

V. zgłaszanie na zgromadzeniach listy kandydatów do organów

Zgłaszanie na zgromadzeniach list kandydatów do wojewódzkich organów izb 
adwokackich nie może się ograniczać do samego wysunięcia kandydatur. Kandyda
tury powinny być omówione w  formie przynajmniej krótkiej informacji o pracy 
zawodowej i postawie społeczno-politycznej kandydata. Celowe przy tym byłoby 
umożliwienie delegatom zadawania pytań w odniesieniu do zgłoszonych kandy
datur, aby w ten sposób uzyskać pełniejsze oświetlenie sylwetki kandydata.

*

Uwaga. Materiałem pomocnym w przygotowaniu omawianej akcji będzie: uchwa
ła plenarnego posiedzenia NRA z dnia 17.XII.1<966 r. („Palestra” z 1966 r. nr 12, 
wkładka), uchwała Prezydium NRA z dn. 3.VIII.1967 r. („Palestra” z 1967 r. nr 9, 
s. 85), artykuł adw. Z. Czeszejki: Kilka uwag na temat organizacji i przebiegu 
zgromadzeń delegatów („Palestra” z 1'96'8 r. nr 3, s. 1!2—45) oraz publikowane w nu
merze grudniowym 1969 r. „Palestry” referaty z plenarnego posiedzenia NRA 
w dniach 16—4'6.XI.1909 r. i krajowej narady aktywu partyjnego adwokatury 
w dniu 14.XI. 1969 r.

C. Komunikat

Podajemy niżej do wiadomości Kolegów treść zarządzenia Ministra Sprawie
dliwości z dnia 27.XII.1969 r.:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 27 grudnia 1969 r.

w sprawie określenia liczby aplikantów adwokackich 
dla poszczególnych izb adwokackich

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 grudnia 1963 roku o ustroju adwokatury 
(Dz. U. Nr 57, poz. 309; zm.: Dz. U. z 1967 r. Nr 13, poz. 55) zarządza się, co na
stępuje:

§ 1

Określa się liczbę aplikantów adwokackich dla poszczególnych izb adwokackich 
według poniższego wykazu:
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L.p. Wojewódzka Izba Adwokacka Liczba aplikantów adwokackich

1. Białystok 14

2. Bydgoszcz 15

3. Gdańsk 15

4. Katowice 30

5. Kielce 10

6. Koszalin 10

7. Kraków 20

8. Lublin 18

9. Łódź 25

10. Olsztyn 12

11. Opole 11

12. Poznań . 35

13. Rzeszów 16

14. Szczecin 10

15. Warszawa 40

16. Wrocław 30

17. Zielona Góra 10

Razem 321

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1969 roku 
A-538/89 w sprawie określenia liczby aplikantów adwokackich dla poszczegól
nych 'izb adwokackich.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1970 roku.

w.z. M 4 n i s t e r 
(— ) K a z i m ie r z  Z a w a d z k i  

Podsekretarz Stanu


