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R o z d z i a ł  VIII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 116

Regulam in niniejszy wchodzi w życie z datą zatw ierdzenia go przez 
M inistra Sprawiedliwości.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą:
1) regulam in wyborów naczelnych organów adw okatury z dnia 26.IV. 

1964 r.,
2) regulam in zgromadzeń delegatów w wojewódzkich izbach adwokackich 

z dnia 10.1.1970 r.,
3i regulam in rad adwokackich z dnia 27.V .1967 r.,
4) regulam in o zakresie i sposobie działania oraz o zasadach w ynagradza- 

. ? w izytatorów  z dnia 14.XI.1964 r.,
5) rcg.darnin komisji rew izyjnej NRA z dnia 28.VI.1969 r.,
6) regulam in kom isji rew izyjnej wojewódzkiej izby adwokackiej z dnia 

13.X .1951 r.,
7) regule min określający liczbę stale urzędujących członków wojewódz

kich i naczelnych organów adw okatury  oraz zasady ich w ynagradzania 
z dnia 14.X I.1964 r.,

8) uchwala NRA z dnia 11.VI.1970 r. w spraw ie podziału czynności człon
ków Prezydium  NRA.

c.
Uchwała Plenum NRA 

z dnia 14 stycznia 1973 r.
w sprawie powołania Ośrodka Badawczego Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacka, zebrana na posiedzeniu plenarnym  w dniu 
14 stycznia 1973 r., wykonując swą uchwałę z dnia 15 października 
1972 r.,

p o s t a n a w i a :
I. Pow ołuje się przy Naczelnej Radzie Adwokackiej Ośrodek Badawczy 

Adwokatury.
Celem Ośrodka jest program owanie i prowadzenie: doskonalenia za
wodowego, prac badawczych dotyczących adw okatury oraz jej funk
cjonowania w system ie praw a PRL.
Zadania swoje Ośrodek realizuje w szczególności przez:
— opracowanie program u, m etod i form  organizacyjnych szkolenia 

aplikantów  adwokackich, doskonalenia zawodowego adwokatów,
— wydaw anie m ateriałów  pomocnych w pracy zawodowej i pro

wadzenie centralnej karto teki orzecznictwa,
— udzielanie pomocy konsultacyjnej adwokatom  i radcom  praw’-  

nym,
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— prowadzenie prac badawczych związanych z w ykonyw aniem  za
wodu adwokata (socjologia zawodu, ochrona zdrowia, postęp 
techniczny itp.),

— opracowanie historii adw okatury  polskiej.
II. Kierownictwo Ośrodka będzie przedstawiać Plenum  Naczelnej Rady 

Adwokackiej do zatw ierdzenia perspektywiczne program y i plany 
pracy.

III. Pow ołuje się na stanowisko kierow nika Ośrodka adw. W itolda 
Bayera. Pozostałą obsadę personalną kierownictw a Ośrodka oraz 
jego stru k tu rę  organizacyjną określi Prezydium  NRA.

IV. W celu inspirowania poczynań Ośrodka, opiniowania planów pracy
i oceny jego działalności — powołać Radę Program ow ą w składzie: 
przewodniczący: adw. prof. dr Kazimierz Buchała, 
członkowie: adw. Zygm unt Albrecht, adw. Andrzej Kiszą,

adw. Jerzy  Kurcjusz, adw. Paweł Kwoczek, adw. 
dr Roman Ły czy wek, adw. Jerzy  Milewski, adw. 
Jerzy  Nowakowski, adw. d r W ładysław Pociej 
(pełniący jednocześnie funkcję zastępcy przew od
niczącego).

W skład Rady Program owej wchodzi ponadto z urzędu kierow nik 
Ośrodka oraz członek kom itetu redakcyjnego „Palestry”, delegowa
ny przez ten komitet.
Pieczę nad Ośrodkiem spraw uje Prezes NRA.

V. Od daty  rozpoczęcia swej działalności Ośrodek przejm uje agendy 
dotychczasowych Komisji NRA: Doskonalenia Zawodowego i H isto
rycznej.

VI. Środki finansowe na działalność Ośrodka określa prelim inarz bud
żetowy NRA. Środki te w roku 1973 nie przekroczą kwot przew i
dzianych w budżecie na rok 1972 na działalność Kom isji w ym ie
nionych w pkt V.

VII. Ośrodek rozpoczyna swą działalność z dniem 1 kw ietnia 1973 r.

D.
Z prac Prezydium NRA

Na posiedzeniu w dniu 4 stycznia br. omawiano założenia program owe 
Kom isji Socjalnej i Komisji Samopomocy Koleżeńskiej. P rogram y oby
dwu kom isji zakreślają kierunki działania i stanowią właściwie plan p ra 
cy. P rezydium  NRA przyjęło powyższe do wiadomości i zaakceptowało je.

*

Na tym  sam ym  posiedzeniu przydzielono Radzie Adwokackiej w Szcze
cinie 110.500 zł (z nadwyżek finansowych CFSAA) na koszty nabycia 
lokalu dla Zespołu Adwokackiego w Goleniowie, a Radzie Adwokackiej 
w Koszalinie — zaliczkowo dalszą kwotę 400.000 zł na pokrycie w ydatków  
związanych z budową domu dla zespołów adwokackich w Słupsku.


