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Z prac Prezydium NRA
Na posiedzeniu w dniu 16 marca 1972 r. Prezydium NRA zapoznało się z in
form acją CZW o wynikach analizy konta 34 (koszty) w zespołach adwokackich
oraz z analizą wartości jednostkowej sprawy. Stwierdzono zmniejszenie się salda
r;a koncie 34 o 2.805.868 zł.
Zalecono radom adwokackim i wojewódzkim zespołom wizytatorów wzmoże
nie nadzoru nad gospodarką kwotami na koncie 34 oraz przeanalizowanie i ustale
nie przyczyn niskiej wartości przeciętnych wynagrodzeń w niektórych zespołach
adwokackich.
*
Na tym samym posiedzeniu Prezydium NRA, po zapoznaniu się ze sprawozda
niem Prezesa dra St. Godlewskiego jako przewodniczącego Komisji Współpracy
z Zagranicą, postanowiło zorganizować w 1973 r. w Warszawie konferencję m ię
dzynarodową (sympozjum) z udziałem przedstawicieli adwokatury wszystkich
państw socjalistycznych oraz kilku krajów Europy zachodniej, dotyczące proble
matyki
zawodu adwokata, oraz postanowiło zobowiązać Komisję Współ
pracy z Zagranicą do opracowania informacji na temat organizacji i działania
adwokatury polskiej i rozesłać tę informację (w jęz. obcych) do wszystkich orga
nizacji adwokackich w krajach europejskich, jak również do wszystkich placówek
dyplomatycznych PRL.

Postanowiono również zaprosić do złożenia oficjalnej wizyty w bieżącym roku
delegację naczelnych organów samorządowych adwokatury jugosłowiańskiej.
*

Na posiedzeniu w dniu 23 marca 1971 r. Prezydium NRA, po zapoznaniu się
z przedstawioną przez Sekretarza NRA adw. J . Bednarczyka analiza skarg i zaża
leń za 1971 r., wniesionych zarówno do poszczególnych rad adwokackich jak i bez
pośrednio do NRA, postanowiło — po przyjęciu do wiadomości powyższej analizy
— zobowiązać rady adwokackie, do których wpływa stosunkowo dużo skarg o na
ruszenie obowiązków zawodowych, do zbadania źródeł tych skarg i poinformowa
nia Prezydium NRA o zajętym stanowisku w terminie do 30 kwietnia 1972 r.
Analiza skarg i zażaleń wykazuje, że w 1971 r. nastąpił wzrost o około 20%
ogólnej liczby skarg i zażaleń. Zwraca uwagę szczególnie duża liczba skarg w sto
sunku do adwokatów w izbach adwokackich: warszawskiej, wrocławskiej, poznań
skiej, łódzkiej i krakowskiej, jak również zwracają uwagę coraz częstsze wypadki
składania bezzasadnych skarg na przeciwników procesowych w celu osłabienia ich
aktywności procesowej. Analiza stwierdziła, że 61o/0 ogółu skarg i zażaleń w wy
niku ich zbadania okazało się całkowicie bezpodstawnych, a z pozostałych 39%
skarg — 25% skarg dotyczy b. drobnych zarzutów załatwianych z reguły przez ze
społy adwokackie we własnym zakresie. Jedynie reszta, tj. 14% ogółu skarg, wy
magała skierowania do postępowania dyscyplinarnego.

