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B. Z prac Prezydium NRA

Na posiedzeniu w  dniu 31.VIII.1972 r. podjęto  k ilka uchw ał o doniosłym zna
czeniu dla dalszego rozwoju prac sam orządu adwokackiego.

1. Postanow iono ponownie powołać rzecznika prasowego NRA i stanowisko to 
powierzono kol. Stanisław ow i P o d e m s k i e m u .  Czynności rzecznika prasowego 
kol. Podem ski podjął z dniem  1 października br. Do zadań rzecznika prasowego 
należy redagowanie b iuletynu w ewnętrznego NRA, przekazyw anie prasie codziennej 
i innym  środkom  przekazu inform acji o pracach adw okatury i sam orządu adwo
kackiego, inspirow anie publikacji o adw okaturze i samorządzie adwokackim , orga
nizowanie konferencji prasowych, opracowywanie m ateriałów  do publikacji z po
siedzeń NRA oraz podejm owanie wszelkich inicjatyw  celowych dla obiektywnego 
przedstaw iania społeczeństwu działalności adw okatury. Jednocześnie określono, że 
biuletyn w ew nętrzny NRA nie może zastępować ani wyręczać „P alestry”. Zam iesz
czać on będzie inform acje c działalności NRA i P rezydium  NRA oraz poszczegól
nych rad adwokackich, inform acje o publikacjach na tem at adw okatury  zamiesz
czonych w różnych pism ach (przeważnie codziennych) oraz inne kom unikaty NRA 
czy Prezydium  NRA. Inny też będzie krąg odbiorców biuletynu: otrzym ywać go 
będą poszczególne rady adwokackie i działacze sam orządu. Chodzi bowiem o :o, 
że „P alestra”, jako  m iesięcznik o długim cyklu produkcyjnym , nie jest w stanie 
na bieżąco inform ować zainteresow anych o codziennych pracach organów adwo
katury . A jest to tak  bardzo potrzebne do podejm ow ania najsłuszniejszych decyzji 
i rozwiązań doraźnych.

2. Zreorganizowano i powołano nową Kom isję W spółpracy z Zagranicą. Do 
zadań tej Komisji należeć będzie organizowanie w izyt gości zagranicznych w  Polsce 
oraz wizyt polskich kolegów za granicą. Ponadto K om isja zgromadzi teksty  ustaw  
i rozporządzeń wykonawczych dotyczących działania adw okatury w poszczególnych 
krajach. Na użytek zagranicy Kom isja będzie opracowywać też inform acje o ustro ju  
i działaniu adw okatury  polskiej oraz podejm ować będzie s ta ran ia  o publikow anie 
tych m ateriałów  za granicą. Oczywiście większość tych m ateriałów  będzie publi
kow ana w „Palestrze”, ale nie wyłącznie. K om isji tej zlecono również przygotowanie 
propozycji zorganizowania w Polsce m iędzynarodowego sympozjum adwokackiego.

Do omawianej Komisji powołano 12 kolegów, a przewodniczy jej Prezes NRA 
adw. Zdzisław Czeszejko. K om isja podzieliła pracę między 3 sekcje, które przy
stąpiły już do pracy.

Do omawianej K om isji powołano 12 kolegów, a przewodniczący jej Prezes NRA 
należy działalność socjalno-bytowa. Dotychczasowe poczynania NRA w  tej dzie
dzinie uznano za doraźne. Opracowano więc plan długofalowy i kom pleksowy w 
tej dziedzinie. Powołano Kom isję 10-osobową, k tó ra  m a sprecyzować i kierować 
polityką socjalno-bytow ą w adw okaturze, koordynować i inicjować poczynania po
szczególnych rad  adwokackich i udzielać koniecznej pomocy. Akcją socjalno-bytow ą 
będą objęci adwokaci wykonujący zawód, adwokaci em eryci i renciści, członkowie 
rodzin adwokatów. K om isja przejęła funkcje dotychczasowej K om isji Sanatoryjnej, 
k tóra uległa rozwiązaniu. Nowo powołana K om isja zajmować się będzie spraw am i 
wypoczynku, w arunkam i pracy adwokatów, wczasów i kolonii, innym i świadcze
niam i społecznymi i pomocą m aterialną dla potrzebujących.

4. Spraw a sytuacji m aterialnej — i nie tylko m aterialnej — kolegów em erytów  
i rencistów  oraz członków rodzin zaczyna urastać do problem u. Liczba kolegów 
em erytów  i rencistów  w zrasta, a prognozy dem ograficzne w skazują, że tendencja
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ta będzie się utrzym yw ać przez długi czas. W związku z tym  pow stała konieczność 
zajęcia się tym  problem em  w sposób zorganizowany. Prezydium  NR A powołało 
więc do życia Kom isję Em erytów  i Rencistów. Do zadań tej Kom isji należy zebra
nie m ateriałów  o zakresie koniecznej pomocy kolegom em erytom  i rencistom , 
koordynacja poczynań rad  adwokackich w tym  zakresie, opracowanie postulatów  
i potrzeb tej grupy kolegów. W ten sposób poczynania Prezydium  NRA wychodzą 
naprzeciw  głosom zainteresowanych, osta tn io  tak  szeroko publikowanych, między 
innym i także na  łam ach „P alestry”.

5. Na tymże posiedzeniu postanowiono ufundować doroczną nagrodę za najlepszą 
publikację drukow aną w  Polsce i poświęconą problem atyce adwokackiej. Tekst 
uchw ały z omówieniem redakcyjnym  zamieszczamy wyżej w  rubryce A.

6. Prezydium  opracowało projekt in strukcji o odznace adwokackiej. Instrukcja  
ta  będzie poddana pod obrady najbliższego Plenum  NRA. Odznakę, będącą w yróż
nieniem , przyznaje się za zasługi dla adw okatury. Celem tej insty tucji jest pod
kreślenie zasług tych kolegów, którzy przyczyniają się do podnoszenia poziomu 
zawodowego, etycznego i politycznego adw okatury  i zasługują na społeczną aprobatę.

7. Postanowiono powołać Komisję do opracowania pro jek tu  zm ian now elizacyj
nych k.p.c. i k.p.k. zm ierzających do przejęcia przez S karb  Państw a pełnej odpłat
ności za tak  zwane „urzędówki” .

*

Na posiedzeniu Prezydium  NRA dnia 14 września br. przedj^skutowano i p rzy
ję to  do wiadomości analizę sytuacji finansow ej zespołów adwokackich za pierwsze 
półrocze 1972 r.

W 458 zespołach w ykonuje zawód 3.610 kolegów w pełnym  wym iarze oraz 280 
kolegów w  niepełnym  wymiarze. W stosunku do analogicznego okresu roku 1971 
zm niejszyła się o 9 liczba kolegów pełnozatrudnionych, a zwiększyła o 19 liczba 
kolegów niepełnozatrudnionych.

O broty kolegów pełnozatrudnionych wyniosły w  tym okresie 209.190.639 zł brutto, 
a w ynagrodzenia netto wyniosły 116.944.631 zł. Obrót na  jednego adw okata wyniósł 
b ru tto  9.657 zł, a dochód netto wyniósł 5.399 zł. Z powyższego w ynika, że obroty 
zespołów zwiększyły się o 4,7%, a w ynagrodzenia netto o 2,9%, obrót zaś na jed 
nego adw okata zwiększył się o 5,8%, a dochód netto  na jednego adw okata zw ięk
szył się o 4,0%.

W pływ spraw  przedstaw ia się następująco: ogółem przyjęto  190.406 spraw  z w y
boru, co daje przeciętną 49 spraw  na adw okata. Spraw  z urzędu było 22.341, co 
daje przeciętną 5 na jednego adw okata. Liczba spraw  z urzędu w stosunku do 
analogicznego okresu 1971 r. wzrosła o 208, czyli o 0,9%. Liczba spraw  cywilnych 
zm niejszyła się o 4,1%, karnych zwiększyła się o 8,0%, a innych zm niejszyła się 
o 7,8%.


