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Z prac Prezydium NRA

Na posiedzeniu w dniu 11.III.1971 r. omawiano plany wizytacji zespołów adwo
kackich przez wojewódzkie zespoły wizytatorów. Wizytacje te powinny mieć cha
rakter ogólny oraz specjalny. W dziale wizytacji specjalnych badane będą zagadnie
nia: prawidłowości ustalania i pobierania opłat za usługi, ściągalności wierzytel
ności zespołów, poziomu pracy zawodowej, rozliczania obron z urzędu, wartości 
jednostkowej sprawy, konta 34 i 34a, pobierania wynagrodzeń za II instancję i za 
dni dodatkowe w sprawach karnych oraz zagadnienia prawidłowości prowadzenia 
akt podręcznych.

*

Na tym samym posiedzeniu przyjęto do wiadomości sprawozdanie rzeczników 
dyscyplinarnych rad adwokackich oraz sprawozdanie Rzecznika Dyscyplinarnego 
NRA za lok 1970.

Stwierdzono zmniejszenie się liczby przewinień dyscyplinarnych. Ogółem za rok 
1970 wpiyw spraw dyscyplinarnych wynosił 533 sprawy, z czego rzecznicy dyscyp
linarni wojewódzcy wnieśli akty oskarżenia w 104 sprawach, a umorzyli docho
dzenia (lub zaniechali tych dochodzeń) w 345 sprawach. Rzecznik Dyscyplinarny 
NRA wniósł akt oskarżenia w 1 sprawie, a umorzył dochodzenie (lub zaniechał do
chodzenia) w 6 sprawach. W toku załatwienia pozostaje jeszcze 77 spraw. W postę
powaniu dyscyplinarnym przed dziekanem w trybie art. 98 ustawy o u.a. było 33 
sprawy, z których prawomocnie rozpatrzono 27 spraw (14 upomnień i 13 nagan).

Rewizji nadzwyczajnych wniesiono 21, w tym 8 przez NRA, a pozostałe przez 
Ministra Sprawiedliwości. Rzecznik Dyscyplinarny NRA bieżąco analizuje prawo
mocne orzeczenia dyscyplinarne wojewódzkich komisji dyscyplinarnych i Wyższej 
Komisji Dyscyplinarnej.

*

Na posiedzeniu w dniu 18.111.1971 r. dokonano analizy wpływu skarg i zażaleń, 
jakio wniesiono w roku 1970. Ogółem w ciągu roku wpłynęło do wszystkich orga
nów adwokatury 741 skarg. Wszystkie zostały załatwione, przy czym 121 skarg 
przesłano do postępowania dyscyplinarnego.

Obserwuje się zmniejszenie się liczby skarg i zażaleń. Zwraca uwagę duża liczba 
skarg i zażaleń składanych przez przeciwników procesowych klienta, którzy po 
przegraniu sprawy usiłują w ten sposób „utrącić” pełnomocnika strony przeciw
nej. Zmniejszyła się też liejba skarg dotyczących rozliczeń finansowych. Na pierw
szym miejscu nadal znajdują się skargi dotyczące naruszenia obowiązków zawodo
wych przez adwokatów.

Okazało się, że około 60% składanych skarg to skargi bezzasadne, a tylko około 
16% kwalifikowało się do postępowania dyscyplinarnego. Wskazuje to wyraźnie 
na konieczność wnikliwej analizy każdej nadsyłanej skargi pod kątem jej mery
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torycznej zasadności, jak również na konieczość przeprowadzania w zasadzie 
w każdym wypadku postępowania wyjaśniającego przed zdecydowaniem, czy ma
teriał zawarty w danej skardze kwalifikuje się do wszczęcia postępowania dyscy
plinarnego.

*

Tego samego dnia 8.III.br. odbyło się też spotkanie Prezydium z kierowni
ctwem Ministerstwa Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył Minister prof. dr 
St. Walczak, Podsekretarz Stanu dr F. Rusek, przedstawiciel Wydziału Admini
stracyjnego KC PZPR mgr J. Syty oraz naczelnik Samodzielnego Wydziału do 
Spraw Adwokatury adw. B. Lityński.

Prezes NRA przedstawił ocenę sytuacji w adwokaturze i zadań na najbliższy 
okres, a członkowie Prezydium NRA uzupełnili te dane własnymi spostrzeżeniami. 
Minister dokonał oceny zreferowanej sytuacji i przedstawił ze swej strony pogląd 
Ministerstwa na niektóre z poruszanych zagadnień. W szczególności Minister pod
niósł, że adwokatura umocniła swoje pozycje w wymiarze sprawiedliwości i od
budowała swój autorytet i rangę społeczną zawodu. Samorząd okrzepł i bierze 
w swoje ręcę wszystkie sprawy adwokatury włącznie z odpowiedzialnością za sy
tuację moralno-polityczną adwokatury. Adwokatura dokonuje systematycznie 
oczyszczania swoich szeregów z łudzi nieodpowiedzialnych. Nadal jednak na róż
nych spotkaniach kierownictwa politycznego i rządu podnosi się zarzut przewle
kłości postępowania sądowego, w czym niemałą cząstką obarcza się adwokaturę. 
Na spotkaniach tych podnosi się również niedostępność usług adwokackich dla 
najmniej zarabiających oraz wskazuje się trudności w znalezieniu adwokata w ja
kiejś specjalności. Minister zwrócił uwagę na konieczność przyczynienia się adwo
katury dc usprawnienia pracy sądów przez terminowe dokonywanie czynności ad
wokackich oraz przez podniesienie poziomu wystąpień adwokackich. Wymaga rów
nież zbadania sprawa udziału adwokatów w śledztwie.

Stwierdziwszy dojrzałość obywatelską całej adwokatury, Minister zaznaczył, że 
nie powinno się bagatelizować nawet pojedynczych nieodpowiedzialnych wybry
ków. Minister zachęcił organy adwokatury do bardziej aktywnego korzystania 
z uprawnień samorządowych po to, by jak najrzadziej zachodziła konieczność 
korzystania z uprawnień nadzorczych. Wskazał dalej, że podnoszenie wynagrodzeń 
adwokackich może się odbywać tylko przez obniżenie kosztów, a nie przez pod
wyższanie górnej granicy obrotów. Istnieje też potrzeba przybliżenia usług adwo
kackich do klienta zarówno jeśli chodzi o cenę tych usług, jak i o miejsce ich 
świadczenia. W związku z naciskiem, jaki przejawia młodzież, chcąc pracować 
w adwokaturze, samorząd będzie musiał rozpatrzyć kwestie kadrowe oraz kwestie 
wynagrodzeń aplikantów adwokackich.

Co się tyczy nowelizacji ustawy, to Minister podniósł, że obecna ustawa o ustro
ju adwokatury wymaga jeszcze dalszego sprawdzenia w praktyce oraz gromadze
nia krytycznych uwag i postulatów. Przyszła nowelizacja będzie musiała uwzględ
nić nie tylko postulaty adwokatury, ale również postulaty społeczeństwa.

Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest problem jakości pracy i pod
noszenia kwalifikacji. Zagadnienie specjalizacji mogłoby być uregulowane tylko 
ustawowo, jeśliby w ogóle miało być wprowadzone.

Po wysłuchaniu przemówienia Ministra Prezydium NRA uchwaliło tezy dla 
obrad najbliższego Plenum NRA.
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*

Na posiedzeniu w dniu 1.IV.br. omówiono i uchwalono uwagi do projektu usta
wy o zapobieganiu i zwalczaniu pasożytnictwa społecznego. Po zreferowaniu przez- 
Prezesa NRA adw. dra Godlewskiego propozycji Komisji Opiniodawczej NRA oraz 
propozycji Rady Adwokackiej w Kielcach, Prezydium NRA uchwaliło zgłoszenie 
9 poprawek do powyższego projektu. W szczególności zwrócono uwagę na koniecz
ność zachowania zgodności projektu z przepisami części ogólnej kodeksu karnego 
oraz na udział adwokata w postępowaniu. Uchwalone poprawki zostały przesłane 
do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz do Sejmowej Komisji Wymiaru Sprawie
dliwości.

*

Na tym samym posiedzeniu dokonano analizy pracy wojewódzkich zespołów 
wizytacyjnych za rok 1970. Pozytywnie oceniono wykonanie przez rady adwokackie 
planów wizytacji ogólnych. Analiza protokołów wizytacji wskazuje na poprawę ja
kości metod wizytacyjnych. Mankamentem jest nadal bardzo ogólnikowe i po
wierzchowne badanie poziomu pracy zawodowej adwokatów7 oraz niewielka liczba 
wizytacji specjalistycznych w tym zakresie. Wizytacje nie zajęły się badaniem dzia
łalności zebrań członków zespołu i działalnością komisji rewizyjnych zespołów7. 
Niedostatecznie także badano kwestie ustalania i pobierania wynagrodzeń za I i II 
instancję oraz sprawę ściągalności wynagrodzeń. Wymaga również zbadania kwestia, 
pracy kierownika zespołu oraz sprawy finansowe i rachunkowe zespołu.

Pll/lf/l O A D W O K A T U R Z E

Wypływający z uchwał VII i VIII Plenum KC PZPR proces odnowy życia po
litycznego i społecznego ogarnął wszystkie warstw7y społeczne i środowiska zawo
dowe. Uległo weryfikacji wiele ustaleń z poprzedniego okresu, powstały warunki 
do opracowania konkretnych programów działania, umożliwiających realizację sze
regu słusznych postulatów.

Również przed adwokaturą otworzyły się nowe horyzonty, dające lepsze widoki 
jej rozwoju. Współudział jej w pogłębianiu praworządności i usprawnieniu wy
miaru sprawiedliwości uzyskał solidniejsze fundamenty. Dał temu wyraz Prezes 
NRA dr Stanisław Godlewski na posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady* Adwo
kackiej w dniu 20 marca br. Tekst przemówienia programowego Prezesa NRA zo
stał opublikowany w numerze kwietniowym „Palestry”.

Twórcze ujęcie nowych zadań adwokatury w procesie ogólnej odnowy życia 
publicznego znalazło się także w zamieszczonym na czołowej kolumnie czasopisma 
„Prawo i Życie” nr 8 z dnia 18 kwietnia br. artykule Stanisława G o d l e w s k i e -  
g o pt. Adwokatura na nowej drodze. Dzięki tej wypowiedzi opinia publiczna uzys
kała pogląd na wiele spraw nurtujących środowisko adwokackie oraz została zo


