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B.

Z prac Prezydium NRA

i.

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 10 lutego 1977 r. rozpatrzyło złożoną przez 
wiceprezesa NRA adw. Karola Potrzebowskiego informację o skutkach realizacji 
postanowień uchwalonego przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 19 października 
1975 r. Regulaminu w sprawie zasad wykonywania zawodu w zespołach adwokackich 
przez adwokatów emerytów i rencistów oraz adwokatów w wieku emerytalnym 
(„Palestra” 1975, nr 12, s. 83—84).

Ogólna liczba adwokatów zespołowych, którzy przekroczyli 70 rok żydia, wyno
siła na dzień 30.IV.1976 r. 450 osób.

W wyniku realizacji postanowień regulaminu z dnia 19.X.1975 r., z rejestru zespo
łów adwokackich zostało w 1976 r. skreślonych 302 adwokatów, którzy ukończyli 
75 lat życia lub przekroczyli 70 lat i nie uzyskali zgody Prezydium NRA na dalsze 
wykonywanie zawodu. Stanowi to ok. 10% ogólnej liczby adwokatów wykonujących 
zawód w zespołach w 1976 r.

Zezwolenia na dalsze wykonywanie zawodu uzyskało 149 adwokatów, przy czym 
z wydanych zezwoleń 101 wygasa w dniu 30.IV.1977 r., a 48 w okresie od l.V. do 
31.XII.1977 r.

W latach 1977—1979 dalszych 308 adwokatów zespolonych osiągnie 70 rok życia 
(1977—102, 1978—102, 1979—104). Zakładając, że jedynie część z nich uzyska zezwo
lenie na dalsze wykonywanie zawodu oraz że prawie wszystkie zezwolenia wydane 
na 1977 r. wygasną, należy przewidywać, że w latach 1977—1979 liczba adwokatów 
skreślonych z rejestru zespołów w związku z przekroczeniem granicy wieku wzrośnie 
sukcesywnie o dalsze ok. 300 osób. Ubytek ten będzie rekompensowany wpisami 
egzaminowanych aplikantów adwokackich i osób posiadających uprawnienia do 
wpisu.

Wszyscy adwokaci, którzy zaprzestali wykonywania zawodu, otrzymali odpowie
dnie świadczenia z Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej na zasadach przewidzianych 
w znowelizowanym w dniu 19.X.1975 r. regulaminie FSK. Część z nich została 
zatrudniona w zespołach adwokackich na podstawie umów o dzieło lub umów zle
cenia jako konsultanci prawni.

Prezydium NRA postanowiło wziąć pod uwagę złożoną informację przy sporzą
dzaniu założeń przyszłego planu rozmieszczenia adwokatów.

2.

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 10 lutego 1977 r. postanowiło — w celu 
skoordynowania akcji zgromadzeń delegatów w izbach adwokackich w bieżącym 
roku — zalecić radom adwokackim, aby w swojej działalności uwzględniły nastę
pujące poczynania:
1) akcja zgromadzeń delegatów w 1977 r. powinna się odbyć w o k r e s i e  do

15. V. 1977 r. w następujących etapach:
a) zarządzenie wyboru delegatów i opracowanie kalendarza zebrań wyborczych 

delegatów oraz wyznaczenie przedstawicieli rad adwokackich na te zebrania 
powinny się zakończyć do 15.III.1977 r.,

b) sprawdzenie ważności i legalności zebrań i wyboru delegatów oraz opracowa
nie sprawozdania przez rady powinny się zakończyć do 31.III. 1977 r. z uwzględ
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nieniem wytycznych NRA z dnia 2 marca 1974 r. oraz uchwały Prezydium 
NRA z dnia 28 października 1976 r., zawierającej informację o realizacji pro
gramu kadencyjnego;

2) przygotowanie zgromadzeń delegatów powinno się odbyć w okresie od l.IV. 
do 15.V.1977 r. po uprzednim uzgodnieniu (do dnia 15 marca 1977 r.) terminu zgro
madzenia z Prezydium NRA;

3) dokonanie oceny wyboru delegatów d zgromadzeń delegatów powinno nastąpić 
bezpośrednio po zgromadzeniu, a najpóźniej do 31.V.1977 r.

3.

Plan wizytacji CZW na rok 1977

Podobnie jak w latach ubiegłych, przyjmuje się, że obowiązek prowadzenia 
wizytacji o charakterze ogólnym w zespołach adwokackich należeć będzie przede 
wszystkim do wojewódzkich zespołów wizytatorów izb adwokackich. Centralny 
Zespół Wizytatorów przewiduje 30 wizytacji, z czego 6 stanowi rezerwę na wizyta
cje okolicznościowe spowodowane doraźnymi potrzebami.

Podstawowym zadaniem Centralnego Zespołu Wizytatorów będzie przeprowadzenie 
wizytacji w 24 radach adwokackich w celu:
1. dalszej analizy wpływu zmian w podziale administracyjnym na sytuację zespo

łów adwokackich oraz analizy stanu zatrudnienia w zespołach,
2. zbadania intensywności i form doskonalenia zawodowego w poszczególnych 

izbach, prowadzonego zarówno przez rady adwokackie jak i przez zespoły adwo- 
kackief

3. zbadania funkcjonowania dyżurnych punktów pomocy prawnej i punktów konsul
tacyjnych,

4. zbadania prawidłowości sald na kontach 34 i na kontach depozytowych,
5. analizy skutków wprowadzenia nowej „taksy”, jeżeli rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości w tym względzie zostanie wydane.
W związku z tymi zadaniami CZW, Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 

27 stycznia br. p o s t a n o w i ł o :
1) przyjąć plan pracy CZW do akceptującej wiadomości;
2) zlecić Radom Adwokackim, aby:

a) przy przeprowadzanych wizytacjach uwzględniały również — poza zwykłymi 
zadaniami wizytacyjnymi — podane wyżej tematy, z tym uzupełnieniem, że 
następnie będą one badane zbiorczo przez wizytatorów CZW w poszczególnych 
izbach adwokackich,

b) kontynuowały działalność w zakresie kontroli pracy zawodowej członków 
zespołów adwokackich ze szczególnym uwzględnieniem badania poziomu wno
szonych rewizji.

4.

Analiza sytuacji finansowej zespołów adwokackich 
w II półroczu 1976 r.

Z przedstawionej na posiedzeniu Prezydium NRA w dniu 17 lutego br. analizy 
sytuacji finansowej zespołów adwokackich w II półroczu 1976 r. wynika, że w 
okresie tym działało 417 zespołów adwokackich, w których zawód adwokacki wy
konywało 3080 adwokatów pełnozatrudnionych i 525 adwokatów niepełnozatrudnio- 
nych (emerytów i rencistów), razem więc 3605 adwokatów. W porównaniu z okre
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sem poprzednim (vide ,^Palestra” z 1976 r. nr 11) ogólna liczba adwokatów w zespo
łach adwokackich zmniejszyła się o 119 osób, w tym adwokatów pełno zatrudnio
nych — o 49 osób, a adwokatów niepełnozatrudnionych — o 70 osób. Liczba zespo
łów adwokackich zmniejszyła się o 4 jednostka organizacyjne.

Obroty zespołów adwokackich w rozpatrywanym okresie wyniosły 223.787.794 zł, 
koszty zespołów zaś — 86.852.094 zł. Na wynagrodzenia brutto członków zespołów 
przypadło 136.935.700 zł, natomiast wynagrodzenia netto wyniosły ogółem 117.014.967 
zł. Wynagrodzenia adwokatów pełnozatrudnionych wyniosły 112.388.899 zł, wynagro
dzenia zaś adwokatów niepełnozatrudnianych — 4.626.068 zł.

Koszty administracyjne zespołów adwokackich kształtowały się przeciętnie 
w granicach od 35,7% (w Izbie wrocławskiej) do 42,7% (w Izbie szczecińskiej); 
w skali krajowej wynosiły one 38,9%. Graniczne wielkości kosztów administracyj
nych zanotowały: najniższą — ZA Nr 1 w Koninie (29,0%), a najwyższą — ZA 
w Stargardzie — 56,3%. Koszty administracyjne powyżej 50% wykazało 12 zespołów 
adwokackich.

Z analizy danych o jednostkowych obrotach i wynagrodzeniach w zespołach 
(biorąc pod uwagę jedynie adwokatów pełnozatrudnionych) wynikają następujące 
wielkości (w złotych):

w II półroczu 1976 r. miesięcznie
a) obrót na 1 adwokata 69.991,— 11.665,—
b) wynagrodzenie brutto 42.845,— 7.141,—
c) wynagrodzenie netto 36.490,— 6.082,—

W siedemnastu izbach adwokackich (spośród 24 istniejących) wynagrodzenie netto 
(przeciętnie) jednego pełnozatrudnionego adwokata wyniosło w rozpatrywanym okre
sie więcej niż przeciętna krajowa (6.082,— zł), przy czym najwyżej kształtowało się 
to wynagrodzenie w Izbie opolskiej (7.800,— zł), w Izbie częstochowskiej (7.527,— zł) 
i w Izbie białostockiej (7.424,— zł), najniżej zaś — w Izbie warszawskiej (4.966,— zł), 
w Izbie krakowskiej (5.167,— zł) i w Izbie kieleckiej (5.257,— zł).

W porównaniu z I półroczem 1976 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie netto 
adwokatów pełnozatrudnionych w zespołach adwokackich było niższe o 110,— zł 
(w stosunku d|o| II półrocza 1975 r. było wyższe o 122,— zł).

Przeciętne wynagrodzenie netto w skali krajowej adwokatów nilepełnozatrudnio- 
nych (625 adwokatów) wyniosło w II półroczu 1976 r. 1.469,— zł.

Wszystkie zespoły adwokackie zarejestrowały w II półroczu 1976 r. 167.126 przy
jętych spraw z wyboru (na 1 adwokata przypadło 46 spraw) oraz 12.879 spraw 
z urzędu (na 1 adwokata przypadły 4 sprawy). Stosunek procentowy spraw z urzę
du do spraw z wyboru (zleceń kientów) wyniósł w skali krajowej 7,7%. Najwięcej 
spraw z urzędu w stosunku do spraw z wyboru odnotowano w Izbach: koszalińskiej 
(19,3%), olsztyńskiej (14,1%) i siedleckiej (13,9%), najmniej zaś — w Izbach: lu
belskiej (3,0%), łódzkiej (3,2%) i częstochowskiej (5%). Najwięcej spraw z wyboru 
na 1 adwokata przypadło w Izbach: częstochowskiej — 66, toruńskiej — 61 oraz 
zielonogórskiej i siedleckiej — po 60. Poniżej przeciętnej było spraw z wyboru 
(zleceń klientów) na 1 adwokata (46 spraw) w 7 izbach adwokackich (Bydgoszcz, 
Gdańsk, Kielce, Koszalin, Kraków, Poznań i Warszawa). W stosunku do I półrocza 
1976 r. przeciętna liczba zleceń klientów była niezmienna, natomiast w stosunku do 
II półrocza 1975 r. przeciętna ta zwiększyła się o 1 sprawę.

Liczba spraw z wyboru w stosunku do II półrocza 1975 r. zmniejszyła się o 5.967 
spraw, tj. o 3,4%. Liczba spraw z urzędu w tych porównywalnych okresach 
zmniejszyła się o 2.165, tj. o 14,4%.
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Przeciętne rozliczenie za jedną sprawę z wyboru wyniosło w II półroczu 1976 r. 
1.339 zł i wahało się od 1.146 zł w Izbie siedleckiej do 1.551 zł w Izbie war
szawskiej.

Dokonując porównań sytuacji finansowej w II półroczu 1976 r. z sytuacją w II 
półroczu 1975 r. można stwierdzić, że obroty zespołów adwokackich zwiększyły się
0 0,7%, koszty administracyjne zwiększyły się o 6%, wynagrodzenie brutto zmniej
szyło się o 2,5%, a wynagrodzenie netto zmniejszyło się o 2,4%.

Biorąc pod uwagę strukturę zleceń (spraw z wyboru), zmniejszyły się one w spra
wach karnych o 7,0% (4.757 spraw), w sprawach cywilnych — o 0,8% (779 spraw)
1 w innego rodzaju sprawach — o 11,6% (431 spraw). Ogółem sprawy z wyboru 
zmniejszyły się' o 5.967 spraw (173.093 — 167.126), czyli o 3,4%.

Stan konta 34 w zespołach adwokackich na koniec II półrocza 1976 r. wynosił 
35.076.978 zł i w porównaniu z końcem I półrocza 1976 r. zmniejszył się 
o 4.358.956 zł.

5.

W związku z uchwałami niektórych rad adwokackich w sprawie przyznania 
nagród aplikantom Prezydium NRA zwróciło uwagę na niedopuszczalność stosowania 
zasady przyznawania tych nagród w równej wysokości. Praktyka taka jest sprzeczna 
z istotą nagrody, mającej przecież charakter wyróżniający.

Z  P R A C  O Ś R O D K A  B A D A W C Z E G O  A D W O K A T U R Y

Pasja i rozsqdek
(refleksje po zebraniu plenarnym Ośrodka Badawczego Adwokatury)

W dniu 19 lutego 1977 r. odbyło się w lokalu Rady Adwokackiej w Warszawie 
plenarne zebranie Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Ad
wokackiej. Było to zebranie sprawozdawcze Ośrodka za okres od 1 stycznia do 31 
grudnia 1976 r.

Złożenie relacji z tego zebrania nie jest sprawą prostą, gdyż tematyka obrad by
ła bardzo bogata, a sprawozdanie kierownika Ośrodka adw. Witolda Bayera i infor
macje kierowników poszczególnych działów Ośrodka, obszerne i wielostronne, tu
dzież głosy uczestników dyskusji były wielce interesujące.

Dokładne rzeczowe sprawozdanie z zebrania zajęłoby zbyt wiele miejsca, a skró
towe z konieczności przytoczenie poszczególnych wypowiedzi — na pewno krzyw
dziłoby mówców. Zamiast więc formy ściśle sprawozdawczej spróbuję oddać prze
bieg obrad przez podkreślenie głównych wątków posiedzenia plenarnego. Tytuł, któ
ry nadaję mojej relacji: „Pasja i rozsądek”, zdaje się trafnie odzwierciedlać istotę 
obrad.

Zanim doszło do złożenia sprawozdania z ubiegłorocznej działalności (doręczone
go uprzednio uczestnikom) kierownik Ośrodka spełnił smutny obowiązek przypom
nienia dotkliwych strat, jakie dotknęły OBA. W 1976 r. zmarli: adw. Jerzy Milewski,


