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tościowych poznawczo płaszczyzn współdziałania teorii z p rak tyką  może 
się okazać wielce płodne. Społeczne funkcje praw a zyskają dzięki temu 
na wyrazistości, lepiej służyć będą postępowi społecznemu i wym iarowi 
sprawiedliwości.

W ystąpienia uczestników dyskusji, zabarwione często osobistymi wspo
m nieniam i i doświadczeniami, nie ukryw ały trudności, jakie w yłaniają 
się w  konfliktowych sytuacjach stosowania i w ykładni obowiązującego 
praw a, ujaw niały niedostatki zbyt nieraz pospiesznego procesu legisla
cyjnego, wskazywały na istniejący czasem rozdźwięk pomiędzy teorią 
a praktyką. Dano zarazem  wyraz zapatryw aniu o konieczności znale
zienia instytucjonalnych form  dla dalszego pogłębienia współpracy p ra 
cowników nauki praw a z adwokaturą. Pokłosie dyskusyjne zachęca do 
zacieśnienia nawiązanych już kontaktów.

Cennym  uzupełnieniem  program u spotkania była inform acja adw.
W. Breyera, przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego Rady 
Adwokackiej w W arszawie, o organizacji, k ierunkach i form ach podno
szenia kwalifikacji zawodowych adwokatów w okresie bieżącej kadencji 
Rady.

O brady sem inarium  otworzył dziekan Rady Adwokackiej adw. M. Du
bois, a spraw nie prowadził je wicedziekan Rady adw. R. M arek w asy
ście adwokatów W. Żywickiego i T. de Yiriona.
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A.

U chw ała  Plenum Naczelnej Rady A dw okackie j 

z dnia 15 października 1972 r. 

o kierunkach rozw ojow ych adw okatury

Plenum  NRA po zapoznaniu się z referatem  Prezesa Z. Czeszejki przed
staw ionym  członkom NRA, uw zględniając wypowiedź M inistra Spraw ie
dliwości prof. W. Berutowicza wygłoszoną na posiedzeniu plenarnym  
NRA w dniu 29 czerwca 1972 r., uznaje za właściwe dotychczasowe kie
runk i i form y działalności Prezydium  po ostatnim  Plenum  NRA.

Plenum  uważa, że kontynuow anie tych kierunków  i form  leży w in
teresie społecznym i dobra adw okatury.

I. Wysoki au to ry tet adw okatury  w społeczeństwie jest jednym  z pod
stawowych w arunków  należytego spełnienia funkcji adwokata. 
A dw okatura zatem, dbając o wysoki poziom zawodowy i etyczny, 
k tóry  go w arunkuje, powinna w najbliższym  czasie podjąć kroki 
w celu podniesienia tego poziomu przez aktyw ne uczestnictwo w 
pracy społecznej, w szczególności w organach przedstawicielskich 
oraz we władzach organizacji politycznych i społecznych, a także 
przez informowanie społeczeństwa o funkcjach, jakie spełnia ad-
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\  w okatura w w ym iarze sprawiedliwości oraz w życiu społecznym 
i politycznym.

II. A kceptując zarysowane kierunki prac nowelizacyjnych, P lenum  
NRA wyraża przekonanie o konieczności ich szybkiej finalizacji.

III. Uznając zespół adwokacki za podstawowe ogniwo samorządu i dzia
łalności usługowej, należy:
a) dbać o właściwe stosunki koleżeńskie i m iędzyludzkie w zespo

łach,
b) kontynuować wysiłki w celu zapewnienia wszystkim zespołom 

odpowiednich lokali,
c) podjąć staran ia celem wprowadzenia i w ykorzystania w zespo

łach nowoczesnych środków pracy biurowej przy uwzględnie
niu konieczności podobnego postępu w obsłudze techniczno- 
-biurow ej sądów i p rokuratur,

d) opracować norm atyw y wzorcowych lokali zespołów tudzież 
ich wyposażenia,

e) opracować norm atyw y techniczno-biurowej obsługi zespołów 
i sprawdzić je na przykładzie w ybranych zespołów.

IV. Słuszny podział pracy w zespole adwokackim oraz adekw atne do 
tego w ynagrodzenie jest jednym  z podstawowych czynników decy
dujących o socjalistycznym  charakterze zespołu. Przedstaw iony 
pod obrady P lenum  projekt arkusza rozliczeniowego wychodzi ze 
słusznych założeń pobudzania zainteresowania adwokatów wyni
kam i pracy. Spełni on jednak swe zadania wówczas, gdy właściwe 
organa sam orządu uczynią przedm iotem  szczególnej troski sprawę 
słusznego rozdziału pracy w zespole.

V. Doskonalenie zawodowe adwokatów jest w arunkiem  wysokiej ja
kości świadczonych usług adwokackich. Organa adw okatury  po
w inny więc obok realizacji dotychczasowych form  podnoszenia 
kw alifikacji zawodowych prowadzić centralne specjalistyczne 
szkolenie oraz wojewódzkie narady szkoleniowe związane z ak tu 
alną problem atyką terenu. Proponowany Ośrodek Badawczy Ad
w okatury  powinien przejąć zadania m etodyczno-program owe tych 
szkoleń wraz z zapewnieniem  obsługi wykładowców i m ateriałów  
szkoleniowych.
A kceptując postulaty  legislacyjne w zakresie przygotowania apli
kantów  adwokackich do zawodu, należy jeszcze w bieżącym okre
sie dokonać oceny szkolenia aplikantów  i przeprowadzić jego mo
dernizację.

VI. S tw ierdzając niew ystarczające zainteresowanie organów adwoka
tu ry  spraw am i socjalno-bytowym i zawodu, należy podjąć kroki 
w celu zwiększenia działalności socjalnej oraz wzbogacenia i zróż
nicowania jej form  i środków.

VII. Należy kontynuow ać dotychczasowe wysiłki w celu uzyskania pra
widłowego rozmieszczenia zespołów adwokackich, przy czym po
winna obowiązywać zasada polityki kadrow ej zapewniająca zgod
ność miejsca pracy z m iejscem zamieszkania członka zespołu oraz 
zasada przybliżenia usług adwokackich do potrzeb terenu.

VIII. Więź organów adw okatury ze środowiskiem adwokackim była w 
przeszłości niew ystarczająca. W konsekwencji środowisko miało
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zbyt m ały w pływ na podejm owanie decyzji w ważnych spraw ach 
adw okatury. Należy zatem  rozszerzyć i intensyfikować więź tych 
organów ze środowiskiem.

IX* A dw okatura polska ma duże osiągnięcia w okresie istnienia Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dotychczasowa form a kontaktów  
z adw okaturam i innych krajów  nie zapewniała popularyzacji tych 
osiągnięć. Celowe jest zatem  uaktyw nienie i właściwe ukierunko
wanie w spółpracy z organam i adw okatury  innych krajów , m.in. 
przez organizowanie sympozjów m iędzynarodowych na w ybrane 
tem aty.

X. A kceptując propozycje Prezydium  NRA w kw estii wzajemnego 
usytuow ania zawodu radcy prawnego i zawodu adw okata w sys
tem ie naszego praw a, należy sprawę tę uczynić przedm iotem  obrad 
jednego z posiedzeń plenarnych NRA.

B.

U chw ała  Prezydium N aczelnej Rady A d w oka ck ie j

z dnia 7 grudnia 1972 r.

w spraw ie  pytania Rady A dw okackie j w X  z dn 21. XI. 19 7 2  r.

Prezydium  Naczelnej Rady Adwokackiej, po rozpoznaniu pytania za
w artego w  piśmie Rady Adwokackiej w X z dnia 21 listopada 1972 r. 
L.dz. 2069/72,

p o s t a n o w i ł o  
wyjaśnić, co następuje:

Zespół adwokacki, którego członek prowadził z urzędu spraw ę cywilną 
osobie zwolnionej przez sąd od kosztów sądowych, w  razie uzyskania 
przez tę  osobę w yroku zasądzającego na jej rzecz korzyść m ajątkow ą, 
ma praw o żądać od tej osoby opłat za prowadzenie spraw y zgodnie 
z obowiązującą taryfą, z tym  tylko zastrzeżeniem, że opłaty te nie mogą 
przekraczać 1/5 uzyskanej przez tę osobę korzyści m ajątkow ej. Opłatę tę 
upraw niony jest określić kierow nik zespołu na podstawie przepisów roz
działu 2 taksy adwokackiej, przyjm ując za podstawę w artość przedm iotu 
spraw y.

U z a s a d n i e n i e

W piśm ie z dn. 21.X I.1972 r. L.dz. 2069/72 Rada Adwokacka w X pro
siła o odpowiedź na następujące pytanie:

„Czy zespół adwokacki, którego członek prowadził z urzędu sprawę 
cyw ilną osobie zwolnionej przez sąd od kosztów sądowych, w razie 
uzyskania przez tę osobę w yroku zasądzającego na jej rzecz kw otę pie
niężną, ma praw o żądać opłat za prowadzenie spraw y w edług obo
w iązujących staw ek w stosunku do w ygranej kw oty?” 

a w w ypadku odpowiedzi pozytywnej —
„Jak ie  są upraw nienia w tym  względzie kierow nika zespołu?” 

Zagadnienie powyższe reguluje § 19 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia


