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Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
u Ministra Sprawiedliwości prof. dra S. Walczaka

W dniu 6 lipca br, delegacja Prezydium NRA w osobach: Prezesa 
S. Godlewskiego, Wiceprezesa S. Garlickiego i Skarbnika W. Dąbrowskiego 
złożyła wizytę nowo powołanemu Ministrowi Sprawiedliwości prof. 
drowi S. Walczakowi. Minister przyjął delegację w obecności Wicemi
nistra K. Zawadzkiego.

Prezes NRA, po złożeniu Ministrowi gratulacji, przedstawił w skró
cie dotychczasowe prace organów samorządu w dziedzinie realizacji re
formy . adwokatury. Prezes zaznaczył, że w  ubiegłym, okresie wysuwała 
się na plan pierwszy działalność normatywna (nowe regulaminy, in- 
istrukcje, problemowe uchwały) oraz, że obecnie punkt ciężkości swych 
prac skieruje Prezydium na realizację podjętych uchwał. W szczegól
ności Prezydium przywiązuje wielką wagę do akcji wizytacyjnej, która 
powinna pomóc zespołom we właściwym ich funkcjonowaniu i likwido
wać powstałe nieprawidłowości.

Następnie prezes Godlewski przedstawił trudne warunki lokalowe 
zespołów oraz wskazał na konieczność długofalowej akcji w tej spra
wie. Prezydium NRA zwraca szczególną uwagę na prawidłowość skła
dów osobowych zespołów i na realizację postanowień art. 19 ustawy
0 ustr. adw., czemu służy podjęta ostatnio uchwała, poparta w pełni 
przez Plenum NRA. Prezydium zdaje sobie sprawę z konieczności ulep
szenia systemu kształcenia aplikantów adwokackich i przystąpiło już 
do prac nad nowym regulaminem aplikacji. Również baczną uwagę po
święci Prezydium w  najbliższym czasie prawidłowości orzecznictwa dys
cyplinarnego, wykorzystując w pełni przysługujące mu uprawnienia u- 
stawowe.

W uzupełnieniu tych wywodów Wiceprezes Garlicki poruszył spra
wę taksy, nawiązując do złożonego już przez Prezydium projektu roz
porządzenia, a Skarbnik Dąbrowski — sprawę zespołów dewizowych
1 włączenia do limitów Ministerstwa inwestycji rad adwokackich.

Minister Walczak w obszernym wywodzie stwierdził, że docenia 
w  pełni dotychczasową działalność samorządu adwokackiego, uznając 
w zasadzie za prawidłowy kierunek tej działalności. Realizacja nowych 
założeń ustrojowych powinna być dokonywana własnym wysiłkiem ad
wokatury i jej samorządu. Minister stwierdził, że byłoby bardzo dobrze,, 
gdyby nie zachodziła potrzeba korzystania z uprawnień nadzorczych. 
Zwrócił uwagę, że punkt ciężkości należy położyć obecnie na ścisłą re
alizację zasad ustawy i podjętych uchwał. Z tego względu, zdanien Mi
nistra, wielkie znaczenie ma działalność wizytacyjna, która nie może
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być tylko formalna, lecz powinna sięgać do wszystkich istotnych spraw, 
śmiało ujawniając niedociągnięcia i powodując podejmowanie właści
wych środków zaradczych.

Również „Palestra” powinna możliwie dużo miejsca poświęcać prob
lematyce wykonywania zawodu, funkcjonowaniu zespołów, zadaniom 
i obowiązkom kierowników zespołów. Chodzi przy tym nie o deklara
tywne omawianie tych zagadnień, lecz o przedstawienie ich w sposób 
możliwie konkretny i instrukcyjny. Minister oświadczył, że ma pełne 
zrozumienie potrzeb lokalowych zespołów. Uważa, że nieodpowiedni, za
tłoczony, nieestetyczny lokal zespołu nie pozwala na właściwe wykony
wanie zawodu. Dlatego poprze w  ramach możliwości poczynania samo
rządu w tej dziedzinie.

Minister zaznaczył w końcu, że uzasadnione potrzeby adwokatury 
znajdą zawsze zrozumienie w  jego resorcie, czego przykładem jest przy
chylne ustosunkowanie się do stanowiska adwokatury w kwestii arku
sza rozliczeniowego. Również jeśli chodzi o taksę, Ministerstwo we właś
ciwym czasie rozważy potrzebę dokonania korektur celem lepszego 
przystosowania jej do wkładu pracy w danej sprawie.

Wypowiedź Ministra Sprawiedliwości w  toku rozmowy z Prezydium 
NR A, w  której poruszone zostały w  rzeczowej dyskusji najistotniejsze 
problemy adwokatury, będzie dila Prezydium NRA czynnikiem uspraw
niającym realizację reformy adwokatury.

S T A N I S Ł A W  G O D L E W S K I

Po roku reformy

Pierwszy rok działalności samorządu adwokackiego na podstawie 
przepisów ustawy o ustroju adwokatury z dn. 19.XII.1963 r. daje możli
wość konfrontacji przepisów z życiem. Jest to wprawdzie okres za 
krótki na gruntowne i pełne przemiany, jakie zakłada nowy ustrój ad
wokatury, ale zarazem dostatecznie długi, aby można było ocenić, czy 
zmiany postępują w prawidłowym kierunku i c£y to, co można było 
w  tym czasie zrobić, zostało istotnie zrobione.

W ciągu omawianego roku przygotowano i ustalono wszystkie regu
laminy i instrukcje, opracowano też wytyczne i wyjaśnienia do tych 
przepisów i zagadnień, które tego wymagały. Stworzona więc została 
pełna podstawa prawna do funkcjonowania adwokatury na nowych zało
żeniach ustrojowych.


