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Uchwalone tezy zawierają dezyderaty w sprawie zmian niektórych norm praw
nych, które w miarę upływu lat i zmiany warunków społeczno-ekonomicznych 
stały się sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa, oraz postu
laty uchwalenia wytycznych wymiaru sprawiedliwości (lub uchwał) zmieniających 
zasady prawne w sytuacji istniejącej luki prawnej albo rozbieżności orzecznictwa.

Naczelna Rada Adwokacka, po wysłuchaniu powyższych sprawozdań, przyjęła 
do akceptującej wiadomości materiały zebrane przez Komisję Prawa Karnego i Ko
misję Prawa Cywilnego i zaleciła Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stosowne 
wykorzystanie tych materiałów w pracach legislacyjnych oraz w zakresie praktyki, 
włączając zarazem prace obu Komisji do stałego programu swej działalności.

Z okazji XXV-lecia Izby Adwokackiej w Opolu Naczelna Rada Adwokacka — 
na wniosek dziekana Rady Adwokackiej w Warszawie adw. M. Dubois — złożyła 
na ręce dziekana Rady Adwokackiej w Opolu serdeczne gratulacje : życzenia oraz 
podziękowania za zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej do Op>ola.

Z uroczystościami Izby opolskiej łączy się jubileusz XXV-lecia pracy w organach 
adwokatury Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. dra Zdzisława Czeszejki- 
Sochackiego, który swą pracę samorządową rozpoczął w Op>olu, jednocześnie z pow
staniem tej Izby. W związku z tym, na wniosek Rady Adwokackiej w Warszawie 
przekazany przez jej dziekana adw. M. Dubois, Naczelna Rada Adwokacka postano
wiła przyznać Prezesowi adw. drowi Zdzisławowi Czeszejce-Sochackiemu za wy
bitne zasługi w pracy samorządowej Złotą Odznakę „Adwokatura PRL”.

Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej złożyli Jubilatowi serdeczne gratu
lacje, podkreślając w swych wystąpieniach Jego zasługi oraz życząc Mu dalszych 
sukcesów. Był to spontaniczny i wzruszający wyraz uznania dla Jego wybitnych 
zasług.

Za wszystkie te wyrazy pamięci i życzliwości Prezes NRA złożył serdeczne po
dziękowanie.

Opracował
adw. Kazimierz Kaeppele

B. Z PRAC PREZYDIUM NRA

1.

Rozpatrzenie działalności Ośrodka Badawczego Adwokatury

1) Na posiedzeniu Prezydium NRA z udziałem adw. Witolda Bayera, kierownika 
Ośrodka Badawczego Adwokatury, odbytym w dniu 6 lip«a br., wysłuchano relacji 
na temat kierunków bieżącej działalności OBA i przyjęto złożone informacje do 
wiadomości. Jednocześnie pwwzięte zostały postanowienia co do dalszych prac 
OBA.

Ośrodek Badawczy Adwokatury przeprowadził na zlecenie Prezydium NRA ba
dania, dotyczące warunków pracy zawodowej adwokatów, m.in. w formie ankiety 
skierowanej do wszystkich członków zespołów adwokackich. Wyniki tych badań 
zostały ujęte w opracowaniu adw. dra Kazimierza Askanasa pt. „Warunki wyko
nywania zawodu adwokata” oraz w opracowaniu adw. Tadeusza Piekarskiego pt. 
„Uwagi w sprawie projektowanych prac naukowo-badawczych nad higieną pracy 
zawodowej i ochroną zdrowia adwokata”.

W związku z tym Prezydium NRA zważyło, co następuje:
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Zagadnienie poprawy warunków pracy adwokatów leży w centrum uwagi sa
morządu adwokackiego. W ostatnim okresie nastąpiła widoczna poprawa sytuacji 
w tej dziedzinie, w wyniku mianowicie oddania do użytku nowych lokali (siedzib) 
zespołów adwokackich, przeprowadzenia modernizacji lokali dotychczas użytkowa
nych oraz zwiększenia wyposażenia technicznego siedzib zespołów. Z drugiej strony 
pomyślnie rozwija się tworzenie ośrodków rekreacyjnych i ambulatoriów lekarskich, 
tudzież organizowanie imprez kulturalnych. Intensyfikacja tych poczynań w po
szczególnych radach adwokackich jest niejednolita, a doprowadzenie do pełnego 
i prawidłowego ukształtowania warunków wykonywania zawodu wymaga dłuższego 
czasu i systematycznego działania. Na tle takiego stanu rzeczy postanowiono:

a) zobowiązać Rady Adwokackie, aby w swej bieżącej działalności miały na 
uwadze sprawy poprawy warunków pracy adwokatów, a w uchwalanych 
planach rocznych uwzględniały konkretne rozwiązania istniejących nadal trud
ności w zależności od posiadanych w danej izbie adwokackiej możliwości,

b) rozesłać opracowanie adw. dra K. Askanasa w formie wydawnictwa we
wnętrznego OBA wszystkim radom adwokackim i zespołom adwokackim — 
do wykorzystania.

2) W świetle złożonej przez kierownika Ośrodka Badawczego Adwokatury in
formacji na temat głównych kierunków bieżącej jego działalności Prezydium NRA 
postanowiło:

A. zobowiązać Rady Adwokackie do:
a) stałego bieżącego przekazywania prowadzonej przez OBA Bibliotece Adwo

katury własnych wydawnictw informacyjnych, historycznych i szkoleniowych, 
ogłaszanych drukiem, techniką kserograficzną albo odbitych na powiela
czu,

b) sporządzenia i przekazania Bibliotece Adwokatury (Warszawa, Al. Ujazdow
skie 47) spisu książek, broszur, czasopism znajdujących w bibliotekach rad 
adwokackich, które zostały wydane przed 1939 r. i poświęcone były zagadnie
niom adwokatury;

B. zalecić Radom Adwokackim, aby w trosce o należyte zabezpieczenie, zgroma
dzenie i udostępnienie dóbr kultury związanych z polską adwokaturą przekazy
wały Muzeum Adwokatury Polskiej eksponaty i dokumenty o wartości muzealnej, 
a w szczególności:

a) eksponaty rzeczowe mające walor historyczny, jak np. dawne stroje adwo
kackie, legitymacje i zaświadczenia adwokackie, odznaczenia adwokatów itp.,

b) materiały bibliograficzne i biograficzne, jak np. pamiętniki, fotografie, teksty 
znamiennych mów obrończych i innych wystąpień publicznych,

c) materiały historyczne dotyczące udziału adwokatów w obronie kraju, w wal
kach niepodległościowych i ruchach rewolucyjnych, dokumenty i przedmioty 
dotyczące poza zawodowej działalności adwokatów o szczególnym znaczeniu 
społecznym (np. z zakresu prac społecznych, twórczości intelektualnej, kolek
cjonerstwa, sportu itp.),

d) m a te ria ły  a k t  p row adzonych  p rzez  adw oka tów , n ie  o b ję te  ta je m n ic ą  zaw odo
w ą, k tó re  to  d o k u m e n ty  ze w zg lędu  n a  p rzed m io t j c h a ra k te r  sp ra w  m a ją  
szczególne znaczen ie  ja k o  p rzyczynk i do  poznan ia  w spółczesnych  z jaw isk  p ra w 
nych, spo łecznych , gospodarczych  czy O byczajow ych a lbo  jak o  m a te r ia ły  do 
o p raco w an ia  w  przyszłośc i w y d aw n ic tw  ty p u  „ p ita v a li” ;

C. zalecić — kierując się potrzebą koordynacji działalności w tym względzie — 
Radom Adwokackim przedstawienie Prezydium NRA projektów planów w zakre
sie wewnętrznych wydawnictw szkoleniowych (doskonalenia zawodowego); projekty
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tych planów powinny obejmować przewidywane do opracowania tematy, nazwiska 
autorów, ich przeznaczenie i nakład. Koordynacja bowiem działalności wydawni
czej w środowisku adwokackim pozwoli na bardziej efektywne sprofilowanie i roz
powszechnianie opracowań przydatnych w działalności zawodowej lub samorzą
dowej.

2.

Analiza sytuacji finansowej zespołów adwokackich w 1 półroczu 1978 r.

Z przedstawionej na posiedzeniu Prezydium NEA w dniu 14 września br. ana
lizy finansowej zespołów adwokackich w I półroczu 1978 r. wynika, że w okresie 
tym działały 402 zespoły adwokackie, w których wykonywało zawód adwokacki 
2869 adwokatów pełnozatrudnionych i 599 adwokatów niepełnozatrudnionych (eme
rytów i rencistów), a więc łącznie 3.468 adwokatów.

W porównaniu z okresem objętym poprzednią analizą (patrz „Palestra” z 1978 r. 
nr 4) liczba adwokatów pełnozatrudnionych zmniejszyła się o 62 osoby, natomiast 
liczba adwokatów niepełnozatrudnionych zwiększyła się o 63 osoby. Z danych tych 
wynika, że ogólna liczba adwokatów w zespołach zwiększyła się o 1 osobę w I pół
roczu 1978 r., liczba zaś zespołów adwokackich zmniejszyła się w tym okresie 
o 1 jednostkę organizacyjną adwokatury.

Obroty zespołów adwokackich w rozpatrywanym okresie wyniosły 241.175.387 zł, 
koszty zaś zespołów adwokackich — 95.765.576 zł. Na wynagrodzenie brutto człon
ków zespołów adwokackich przypadło 145.409.811 zł, natomiast wynagrodzenia 
netto wyniosły ogółem 124.083.706 zŁ Wynagrodzenia netto adwokatów pełnoza
trudnionych wyniosły w rozpatrywanym okresie 115.058.390 zł, wynagrodzenie zaś 
netto adwokatów niepełnozatrudnionych w zespołach — 9.024.316 zł.

Koszty administracyjne zespołów adwokackich kształtowały się przeciętnie w gra
nicach od 36,2% (w izbie łódzkiej) do 43,3% (w izbie szczecińskiej), a w skali kra
jowej wyniosły one 39,7%, w porównaniu zatem z II półroczem 1977 r. uległy zniżce 
o 0,1%. Graniczne wielkości kosztów administracyjnych zanotowały: najniższą — 
Z.A. Nr 1 w Strzelinie (32,8%), a najwyższą — Z.A. Nr 1 w Raciborzu (65,5%). 
Koszty administracyjne powyżej 50% wykazało 5 zespołów adwokackich.

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

w I półroczu 1978 r. miesięcznie
a) obrót na adwokata 78.079,— 13.013,—
b) wynagrodzenie brutto 47.127,— 7.855,—
c) wynagrodzenie netto 40.104,— 6.684,—

W 16 izbach adwokackich wynagrodzenie netto (przeciętne) jednego adwokata 
pełnozatrudnionego wyniosło w rozpatrywanym okresie więcej niż przeciętna kra
jowa (6.684 zł), przy czym najwyżej kształtowało się ono w Izbie toruńskiej 
(8.295 zł), w Izbie wałbrzyskiej (7.997 zł) i w Izbie opolskiej (7.975 zł), najniżej zaś 
w Izbie warszawskiej (5.314 zł) i w Izbie krakowskiej (5.474 zł). W porównaniu 
z I półroczem 1977 r. wynagrodzenie miesięczne netto adwokata pełnozatrudnio
nego w zespole adwokackim w I półroczu 1978 r. było wyższe o 127 zł (6.684 zł — 
6.557 zł).

Wszystkie zespoły adwokackie (402), w skład których wchodziło ogółem 3.468 ad
wokatów, zarejestrowały w I półroczu 1978 r. 172.719 przyjętych spraw na zlecenie


