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Kronika Centralna
Na podstawie zarządzenia nr 73 P re
zesa Rady Ministrów z dnia 28 wrześ
nia 1973 r. (Monitor Polski Nr 43,
poz. 256) został utworzony — w wyni
ku przekształcenia działającego dotych
czas Ośrodka Badań Przestępczości w
Warszawie — Instytut Badania Prawa
Sądowego z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem działania tego Instytutu
jest ogranizowanie i prowadzenie prac
naukowo-badawczych w zakresie sku
teczności środków prawnych stosowa
nych przez sądy i prawidłowości ich
wykonywania. Instytut jest resortową
placówką naukowo-badawczą podpo
rządkowaną Ministrowi Sprawiedliwo
ści, który nada jej statut i ustali jej
strukturę organizacyjną.
Można wyrazić nadzieję, że z doro
bku naukowo-badawczego IBPS korzy
stać będzie nie tylko sądownictwo, ale
także w szerokiej mierze adwokatura,
żywotnie zainteresowana wynikami ba
dań prawa sądowego.
*

Przeprowadzona przez Prezydium
NRA zbiorcza analiza sytuacji finanso
wej zespołów adwokackich i ich człon
ków w I połowie br. pozwoliła dokonać
porównawczej oceny w tym zakresie
za analogiczne okresy w latach 1972
i 1973.
Uległy zwiększeniu:
—
—
—
—

obroty zespołów adwokackich
wynagrodzenie brutto
wynagrodzenie netto
obrót na adwokata

o 5,1%
o 3,6%
o 3,7%
o 6,8%

Co do wpływu spraw do zespołów

adwokackich, to odnotowano zmniej
szenie się spraw karnych o 3%, a spraw
cywilnych o 0,9%, natomiast zwiększe
nie się spraw innych o 9%.
*

W związku z kampanią wyborczą do
rad narodowych Komisja Pracy Spo
łecznej przy Naczelnej Radzie Adwo
kackiej zorganizowała w dniu 27.X.
1973 r. krajową naradę adwokatów
działaczy rad narodowych z następują
cym porządkiem dziennym:
1. Otwarcie narady
— Prezes NRA adw. Z. C z e 
sz e j k o
2. Referat pt. „Reforma rad narodo
wych i ich organów”
— dr Walenty R a m u s
URM — Biuro do Spraw Rad
Narodowych
3 Referat pt. „Udział adwokata w pra
cach rad narodowych”
— adw. dr Hanna R y t a r e w ska-Zbierzchowska
4. Informacja o przebiegu I Krajowej
Konferencji PZPR
— Prezes NRA adw. Z. C z e 
sz e j k o (uczestnik Konfe
rencji)
5. Dyskusja
6. Uchwalenie rezolucji.
Naradzie, w której wzięło udział 67
adwokatów, przewodniczył adw. Lucjan
G l u z a , przewodniczący Komisji P ra
cy Społecznej przy NRA. W dyskusji
zabrało głos 14 adwokatów a ponadto
minister Adam Zborowski i przedsta
wiciel NK ZSL dr Ura.
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Narada wykazała duże zaangażowa
nie w pracach rad narodowych adwo
katów, wśród których 44 działało w
charakterze radnych, a 107 jako człon
kowie różnych komisji. Wielu adwoka
tów zostało zgłoszonych jako kandyda
tów na radnych w przyszłej kadencji
rad narodowych.
Uczestnicy narady uchwalili rezolu
cję, która podkreśliła z uznaniem do
tychczasową działalność adwokatów w
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radach narodowych i wezwała całą ad
wokaturę polską do dalszego wzmoże
nia działalności.
Rezolucja kończy się wysunięciem
następującego hasła: „Każdy adwokat
aktywnym działaczem władz tereno
wych”.

adio. Lucjan Gluza
P rz e w o d n ic z ą c y
K o m isji P ra c y S p o łe c z n e j
p r z y NRA

2.

Z życia izb adwokackich
Izba białostocka
W dniu 15 października 1973 r. od
były się wybory kandydatów na kie
rownika i zastępcę kierownika w Zes
pole Adwokackim Nr 2 w Białym
stoku. Zespół ten jest największym
zespołem Izby, liczy 25 adwokatów i w
skład jego wchodzi większość człon
ków Rady Adwokackiej z dziekanem,
sekretarzem i rzecznikiem dyscyplinar
nym Izby na czele. Z ramienia Rady
Adwokackiej przybył na wybory wice
dziekan adw. Sergiusz Dek.
Zebranie zostało starannie przygoto
wane, a obszerne sprawozdanie kie
rownictwa i komisji rewizyjnej udo
stępniono członkom Zespołu kilka dni
wcześniej. Po zagajeniu zebrania przez
kierownika Zespołu przewodnictwo
obrad jednogłośnie powierzono adw.
Kazimierzowi Ellertowi. Następnie w
obszernym wystąpieniu ustępujący kie
rownik adw. Ryszard Koziara przed
stawił osiągnięcia Zespołu, wyniki fi
nansowe, akcję socjalną i problem sto
sunków międzyludzkich, które wyma
gają pewnej poprawy. Zespół w okre
sie sprawozdawczym okrzepł organiza
cyjnie, poprawił urządzenie wnętrza
swego lokalu oraz zorganizował kilka
zbiorowych wycieczek, w tym jedną

zagraniczną. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej adw. Józef Bołoz złożył ob
szerne sprawozdanie, wnosząc o udzie
lenie ustępującemu kierownictwu ab
solutorium.
Uczestnik dyskusji adw. Bronisław
Daniszewski stwierdził, że w zakresie
organizacyjno-gospodarczym Zespół ma
duże osiągnięcia, kierowany był pręż
nie, a personel biura, księgowości i hali
maszyn z kierowniczką biura Włady
sławą Sobolewską działał sprawnie.
Jednakże problemy koleżeństwa i sto
sunków międzyludzkich, aczkolwiek na
zewnątrz tego nie widać, nie są naj
lepsze i wymagają radykalnej popra
wy. Dobre statystyczne wyniki finan
sowe nie uwypuklają faktu dyspro
porcji w obrotach i zarobkach, które to
dysproporcje nie zawsze są usprawie
dliwione obiektywnymi warunkami.
Zespół musi zapewnić wszystkim człon
kom godziwe warunki egzystencji, sta
ła więc troska o to powinna być jed
nym z głównych zadań kierownictwa.
Należy udzielać pomocy słabszym ko
legom, a z drugiej strony wymagać
ofiarnej i intensywnej pracy przy
świadczeniu usług prawnych dla klien
tów. Mówca postulował też dalsze roz-

