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Deformują nas formuły.
(LEC)
Czasem moralista jak kominiarz czyści kominy, a sam brudny.
(FREDRO)
Prawo daje siłą.
(LINCOLN)
Ten, kto sobie uzurpuje prawa specjalne, sam stawia się poza wszelkim prawem
i w konsekwencji staje się ofiarą prawa.
(LARDO)
Nie powinno się być ani sędzią, ani spowiednikiem klienta. Trzeba przyjąć to, co
on chce powiedzieć. Nie trzeba patrzeć źle na klienta, który nie mówi prawdy.
(SZURLEJ)
Adwokat sam ustala swój sposób prowadzenia się. Jest jedynym sędzią swego
zachowania, a to zobowiązuje go do szczególnej staranności. Powinien panować nie
tylko nad swymi własnymi namiętnościami, ale również nad namiętnościami tych,
którzy go otaczają.
(GARÇON)
Adwokatura jest zrzeszeniem, dla którego nie wystarcza zwyczajna uczciwość, lecz
które posuwa się aż do ideału nieskazitelności.
(BELLART)
W y b r a ł Roman Łyczywek
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A. U chw ały Prezydium NRA
Uchwała Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 września 1977 r.
w sprawie stawek odpłatności za pobyt w Domu Pracy Twórczej Adwokatury
w Grzegorzewicach
W związku ze zmianą kosztów utrzymania w DPTA w Grzegorzewicach, Prezydium
NRA na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 9 u.ou.a. p o s t a n o w i ł o :
I. Ustalić z dniem 1 października 1977 r. następujące stawki za korzystanie z
DPTA:
1. cena pobytu dobowego:
a) adwokatów, ich małżonków i dzieci (pozostających na wyłącznym utrzy
maniu) oraz pracowników samorządu adwokackiego — 120 zł,
b) innych osób, uczestników konferencji i sympozjów — członków adwoka
tury — 180 zł,
c) obcych uczestników konferencji i sympozjów — 200 zł.
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2. Cena posiłków jednorazowych (bez korzystania z pokoi): obiad — 50 zł,
śniadanie i kolacja — po 25 zł.
3. Opłata jednorazowa — 30 zł za pranie bielizny dla korzystających z DPTA
przez okres krótszy niż 3 doby.
4. Opłata za korzystanie z sali konferencyjnej:
a) konferencje i sympozja członków adwokatury — jednorazowo — 500 zł,
b) konferencje i sympozja obce — po 500 zł za jeden dzień.
5. Opłaty za dodatkowe świadczenia, posiłki, napoje itp. ustala się według
każdorazowej kalkulacji.
II. Ustalić datę pobytową od godz. 9 i odpłatność za całą dobę.
III. Ustalić, że przy zamówieniach pobytów indywidualnych obowiązuje przedpłata
w wysokości opłat za całość pobytu. W razie niewykorzystania skierowania
i zwrócenia go nie później niż w 7 dni przed pierwszym dniem planowanego
pobytu oraz sprzedaży skierowania przez NRA innej osobie — następuje zwrot
opłat. W innych wypadkach całkowitego lub częściowego niewykorzystania
skierowania pobierana jest pełna opłata dobowa za pierwsze 3 doby oraz
opłata za noclegi (50% stawek dobowych) za pozostałe dni nie wykorzystanego
skierowania.
Przy zamówieniach zbiorowych obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości każ
dorazowo ustalonej.

B. Z prac Prezydium NRA
1.

Analiza przebiegu i tematyki zgromadzeń sprawozdawczych wojewódz
kich organów adwokatury w 1977 r.
Na posiedzeniu w dniu 1 września br. Prezydium NRA rozpatrzyło i zatwier
dziło opracowaną przez sekretarza NRA adw. Edmunda Mazura analizę przebiegu
odbytych w 1977 r. zgromadzeń delegatów w izbach adwokackich. Wspomniana
analiza została przesłana wszystkim Radom Adwokackim w celu jej wykorzystania
w bieżących pracach organów samorządu adwokackiego.
Poniżej podaje się omówienie (główne wątki) wspomnianego sprawozdania ana
litycznego.
I. Strona organizacyjna kampanii zgromadzeń delegatów

1. Tegoroczna kampania sprawozdawcza w izbach adwokackich przebiegała
pod znakiem realizacji kadencyjnego programu adwokatury. Prezydium NRA
podjęło w dniu 20 lutego br. uchwałę koordynacyjną, ustalając w niej przebieg
akcji sprawozdawczej.
Wybory delegatów w zespołach adwokackich oraz w grupach adwokatów nie
wykonujących zawodu i radców prawnych przebiegały bez zakłóceń i poza spora
dycznymi wypadkami unieważnienia z przyczyn formalnych odbyły się w term i
nie.

