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W edług w stępnych obliczeń zm niejszenie zapomóg wyniosłoby, biorąc tu  za p o d 
staw ę wysokość podwyżek:
a) podwyżka od 1.1.1977 r. — 312 adw okatów  i 35 członków rodziny na łączną 

kwotę 37.338 zł miesięcznie,
b) podwyżka od 1.V.1977 r. — około 61 adw okatów  i 180 członków rodziny na łącz

ną kwotę około 54.300 zł miesięcznie.
M ając na uwadze ogólny wzrost kosztów utrzym ania, um ożliwienie adw okatom  

i członkom rodziny, pobierającym  najniższe em erytury  (renty), skorzystanie z p rzy 
znanych im podwyżek zaopatrzenia, jak  również to, że wyliczone wyżej kwoty 
mieszczą się w możliwościach płatniczych FSK i będą m iały na przyszłość te n 
dencję zniżkową — postanowiono jak  wyżej.

B.

Informacja o realizacji programu kadencyjnego, 
według stanu na dzień 15.111.1977 r., złożona na posiedzeniu NRA

w dniu 19 marca 1977 r.

1. Uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16.X.1976 r. ustalono program  
działania sam orządu adwokackiego kadencji 1976—1979. Po raz pierw szy Naczelna 
Rada Adwokacka pokusiła się o opracowanie takiego program u na całą kadencję 
dla wszystkich organów sam orządu adwokackiego. P rogram  ten obejm uje pod
stawowe dziedziny działania, w skazując na kierunki pracy i form y jego realizacji. 
Jest to próba synchronizacji wysiłków wojewódzkich organizacji sam orządu adw o
kackiego i odciążenia tychże od własnych poszukiwań celów podstawowych. Nie 
zwalnia to organów adw okatury  stopnia podstawowego i wojewódzkiego od ko
nieczności w łasnych poszukiwań, wzbogacania tego program u w łasnym i koncep
cjam i i celami oraz samodzielnego opracowania środków i form  jego wykonania.

Prezydium  NRA na posiedzeniu w dniu 28.X.1976 r. uchw aliło plan pracy w za
kresie w ykonania uchw ały NRA z dnia 16.X.1976 r. w spraw ie program u działania 
sam orządu adwokackiego kadencji 1976—1979 z term inarzem  jego w ykonania. Plan 
ten wym ienia grupę tem atyczną, treść zadania, osobę odpowiedzialną za jego w y
konanie oraz term in w ykonania. Ogółem wyspecyfikowano dziesięć grup tem atycz
nych. Uchwała ta  nak ładała obowiązek na rady adwokackie, opracow ania w ciągu 
miesiąca p lanu w prow adzenia w życie program u kadencyjnego oraz szerokiego 
spopularyzow ania tegoż program u w środowisku adwokackim .

2. Z nadsyłanych protokołów  rad  adwokackich wynika, że w szystkie rady om a
wiały program  i uchw aliły własne plany jego realizacji, z czego 12 rad  uchwaliło 
go w grudniu 1976 r., a pozostałe w styczniu lub lutym  br., czyli z przekroczeniem  
term inu. Nie wszystkie jednak rady nadesłały do Prezydium  NRA uchw alony plan 
realizacji i w rezultacie na dzień 15 m arca br. nie było jeszcze planów  z Izb: 
koszalińskiej, krakow skiej, płockiej i poznańskiej.

Z protokołów posiedzenia rad  nie w ynika natom iast — przynajm niej nie ze 
wszystkich — czy program  był om awiany i popularyzow any w środow isku adw o
kackim, mianowicie w  zespołach, na naradach kierowników, w izytatorów , na 
różnych spotkaniach okazjonalnych itp. Prezydium  jest w posiadaniu nieoficjal
nych sygnałów, że niektóre rady adwokackie czyniły to wprawdzie, ale na ten te 
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m at b rak  choćby krótkiej wzmianki w protokołach rad. Prezydium  NRA pragnie 
z naciskiem  podkreślić, że w ykonanie zadań program ow ych zależy w ogromnej 
mierze od znajomości program u oraz akceptacji i aktyw nej postawy środowiska.

N adesłane plany wykonawcze cechuje rzeczowość i konkretność. Form a ich jest 
różna; w większości jest ona wzorowana na planie i term inarzu Prezydium  NRA. 
Na podkreślenie zasługują plany opracowane przez Rady: W arszawską, Łódzką, 
Lubelską i Katowicką. Rada W arszawska poprzedziła plan częścią opisową, w y
jaśn ia jąc założenia i cele program u; to samo uczyniła Rada Łódzka, zamieszczając 
kom entarz opisowy przy poszczególnym zadaniu. Pozwala to na analizę rzeczową 
zadania, ułatw ia realizację i kontrolę wykonania.

Uchw alenie planu jest pierwszym  krokiem  wykonawczym, bynajm niej nie n a j
trudniejszym . N ajw ażniejsze jest jednak wcielenie założeń planu w życie, jego 
wykonanie. P rezydium  nie posiada konkretnych wiadomości, jak  przebiega w y
konanie tego planu, zw raca jednak  uwagę, że zgodnie z pk t 4 uchwały Prezydium  
NRA z dnia 28.X.1976 r. rady adwokackie na zbliżających się zgrom adzeniach de
legatów  są obowiązane złożyć w tej m ierze stosowne sprawozdanie. Prezydium  
NRA sądzi, że tem at ten może stanowić jeden z nurtów  dyskusji zgromadzeń 
delegatów.

3. Prezydium  NRA na posiedzeniu w dniu 17.11.1977 r. zapoznało się z in fo rm a
cją na tem at kadencyjnych planów  pracy rad  adwokackich, natom iast co miesiąc 
kontro lu je na bieżąco w ykonanie własnego planu pracy (rocznego) i p lanu  kaden
cyjnego. Na dzień 15.III .1977 r. z zaplanowanych na rok 1976 siedmiu zadań w y
konano całkowicie 5, natom iast co do 2 rozpoczęto już ich w ykonanie (zakończe

nie tych zadań było przewidziane do końca m arca br. — poz. 3 i 6 term inarza). 
W okresie I—III .1977 r. przewidziano do w ykonania 24 zadania, z czego w ykona
no całkowicie 6 zadań, a r.eszta jest w toku realizacji.

Już na początku bieżącego roku wyłoniły się pewne trudności z w ykonaniem  
niektórych zadań, w  szczególności dotyczących szkolenia i doskonalenia zawodo
wego oraz zespołów adwokackich. Do części tych zadań potrzebne są dane z rad  
adw okackich i zespołów, co spowodowało zwrócenie się Prezydium  do tych o rga
nów o nadesłanie powyższych inform acji. Z przykrością należy stwierdzić, że nie 
w szystkie rady  dotrzym ują zakreślonych term inów , co z kolei powoduje opóźnie
nie w ykonania zadania. Prezydium  NRA apeluje do Kolegów Dziekanów, aby 
zwrócili w iększą uwagę na term inowość i sumienność pracy b iur rad  adwokackich 
oraz energiczniej „rozliczali” poszczególnych kolegów ze zleconych im zadań 
i przyjętych na siebie obowiązków.

adw. Edmund Mazur 
sekretarz NRA

c.
Informacja o przygotowaniach do zgromadzeń delegatów 

w roku 1977, złożona na posiedzeniu NRA w dniu 20 marca 1977 r.

Prezydium  NRA na posiedzeniu w dniu 10.11.1977 r. uchwaliło zalecenia koordy
nacyjne co do przebiegu zgromadzeń delegatów  w roku 1977. Ustalono, że całość 
akcji m a się rozpocząć 15.11. br., a zakończyć 15.V.1977 r., z uwzględnieniem przy 
tym  wytycznych NRA z dnia 2.III.1974 r. i Prez. NRA z dnia 28.X.1976 r.


