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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.


