
Lucjan Gluza

Co mamy i co mieć chcemy
Palestra 17/4(184), 43-52

1973



Nr 4 (184) Co m am y i co m leć chcem y 43

8. Reasum ując swe uwagi, 
uważam, że recenzowana praca 
stanowi cenną pozycję w  naszym 
piśm iennictw ie procesowym, nie
które zaś kontrow ersyjne poglądy 
autorów, z k tórych  kilka w ym ie
niłem  przykładowo, nie um niej
szają w artości naukowej pracy.

Podnieść należy jako szczegól
nie dodatnią stronę p racy  przed
stawienie i analizę obszernych 
danych zaczerpniętych z prak tyki 
sądowej.

J a n  H a b e r

LUCJAN GLUZA

Co mamy i co mieć chcemy*

W szystkie środowiska zawodowe podjęły zapoczątkowaną przed dwo
ma la ty  powszechną dyskusję na tem at osiągnięć i braków w  naszym 
życiu społecznym i gospodarczym, w ykazując w  niej wiele gospodarskiej 
troski o to, jak  pracować lepiej i w ydajniej. Obecnie w trzecim  roku, jaki 
nas dzieli od tam tych  w ydarzeń, wszyscy zdajem y sobie spraw ę z tego, 
że program  przyjęty  na VI Zjeździe PZPR  i konsekw entne urzeczyw ist
nianie tego program u tw orzyły znacznie lepsze możliwości rozw oju wszy
stkich dziedzin naszego życia państwowego. O możliwościach dalszego 
rozw iązywania problem ów społecznych decyduje przede wszystkim  po
stęp gospodarczy, ale niezbędna jest także ścisła współzależność we wszy
stkich sferach ludzkiej działalności.

VI Zjazd PZPR przedstaw ił śm iały i am bitny program  zbudowania 
drugiej Polski jako ogólnonarodowy cel na najbliższą przyszłość. Program  
ten nadaje szerokie perspektyw y pracy partii i całego N arodu i stanowi 
wezwanie dla nas wszystkich do wytężonej pracy. W realizacji tych za
m ierzeń poważne zadanie do spełnienia przypada praw nikom  polskim, 
w tym  również adwokaturze.

W chodzimy w okres przygotowań wyborców do sam orządu adwokac
kiego. Od prawidłowo przeprowadzanych wyborów zależy, czy na następ
ne trzy  lata  powierzym y kierowanie adw okaturą ludziom najbardziej do 
tej działalności powołanym.

Cechą charakterystyczną bieżącej kadencji, a zwłaszcza jej końcowego 
okresu, jest konkretność w poszukiwaniu dróg i m etod zm ierzających do 
dalszej, pom yślnej realizacji stojących przed adw okaturą zadań w ynika
jących z ogólnych założeń, jakie nakreśliła uchwała VI Z jazdu PZPR. * l

* R e fe ra t S e k re ta rz a  Z espo łu  P a r ty jn e g o  P Z P R  p rzy  N RA , ro zes łan y  cz łonkom  NRA
l sta n o w iący  je d e n  z p u n k tó w  o b rad  P le n u m  NRA w  d n iu  17—18.I II .1973 r.
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O w ynikach naszych poczynań decyduje postawa i praca całej adw o
ka tu ry , jednakże główny ciężar odpowiedzialności spoczywa i spoczywać 
będzie na aktyw ie sam orządowym  i politycznym. Dlatego też każdy z nas, 
adwokatów, powinien się kierować troską o wybór do sam orządu ludzi, 
k tórzy swą postawą, pełnym  zaangażowaniem społecznym i politycz
nym  oraz dbałością o dobro w ym iaru sprawiedliwości i środowiska adwo
kackiego gw arantow ać będą konsolidację całej adw okatury  wokół zadań 
przed nią stojących.

i i

M omentem przełomowym w obecnej kadencji było plenarne posiedze
nie NRA odbyte w dniu 29 czerwca 1972 r., na k tórym  dokonano zmian 
osobowych w składzie NRA. Od posiedzenia tego upłynęło zaledwie kilka 
miesięcy, a już w tym  czasie dokonano wielu zmian, k tó re  całe środo
wisko adwokackie oraz nasze władze polityczne i resortow e przyjęły 
z aprobatą. Uległa przede wszystkim poprawie atm osfera w ew nątrz śro
dowiska adwokackiego, wzrosło wzajem ne zaufanie. W ten sposób po
w stała właściwa atm osfera do wzmożonej działalności na wszystkich 
szczeblach samorządu adwokackiego. Dlatego też w tym  stosunkowo kró t
kim  czasie można było dokonać poważnych zmian regulam inow ych i or
ganizacyjnych.

i i i

Prezydium  NRA — w ram ach swych upraw nień — podjęło szereg 
uchw ał zm ierzających do uspraw nienia pracy NRA oraz rad  wojewódz
kich. Uchwałą z dnia 31 sierpnia 1972 r. P rezydium  NRA postanowiło 
zreorganizować — przez rozszerzenie zakresu działania — następujące 
komisje:

a) Kom isję współpracy z zagranicą, k tóra poza organizowaniem  wi
zyt adwokatów innych krajów  w Polsce oraz w izyt polskich adwokatów 
za granicą gromadzić będzie ustawodawstwo o adw okaturze w innych 
krajach  oraz m ateriały  o adw okaturze polskiej na użytek zagranicy,

b) Kom isję socjalno-bytową, k tóra działaniem  swym  objęła adwoka
tów w ykonujących zawód, em erytów  i rencistów  oraz rodziny adwoka
tów. Kom isja la  przejęła również funkcje dotychczasowej Komisji sana
to ry jnej,

c) Kom isję em erytów i rencistów, do której zadań należy zbieranie 
m ateriałów  w zakresie koniecznej pomocy kolegom em erytom  i rencistom  
oraz koordynacja poczynań poszczególnych rad wojewódzkich w tym  za
kresie, a także postulatów w spraw ie dalszego rozszerzania pomocy. P rze
pisy Regulam inu Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA i za
sady postępowania Komisji Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA, przy
ję te  przez Prezydium  NRA, wprowadziły podwyżki świadczeń dla wdów 
po adw okatach i dla adwokatów em erytów i rencistów. Z podwyżek 
tych  — od lipca 1972 r. — skorzystało 571 adwokatów i 174 członków 
rodzin adwokatów. Od 1 stycznia 1973 r. świadczenia te uległy dalszemu 
powiększeniu, co wskazuje na to, że pomoc dla adwokatów emerytów 
i rencistów  oraz dla wdów po adwokatach jest przedm iotem  sta łe j troski 
sam orządu. NRA wykorzysta wszystkie swe możliwości w tym  celu, by
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koledzy, którzy pracow ali w zawodzie przez wiele lat w sposób rzetelny, 
nie odczuwali swego odejścia jako postaw ienia ich w sytuacji ludzi nie
potrzebnych. Pomoc udzielana kolegom em erytom  i rencistom  nie może 
się ograniczać do świadczeń pieniężnych. Konieczne tu  jest opracow anie 
form  stałych i żywych kontaktów  tych kolegów z adw okaturą, co nie
wątpliwie będzie m iało poważny w pływ na ich samopoczucie.

IV

Wiele było publikacji na tem at adw okatury. Często jednak w ypływ ały 
one nie z rzetelnej troski o dobro adw okatury  i obiektywnej potrzeby 
krytyki, ale z osobistych, nie zaspokojonych am bicji autorów, k tó rzy  nie
jednokrotnie sw ym i publikacjam i o adw okaturze wprowadzali w  błąd 
opinię publiczną.

Uchwałą z dnia 31 sierpnia 1972 r. Prezydium  NRA postanowiło 
ufundować nagrodę za najlepszą publikację poświęconą problem atyce ad
wokackiej. W prow adzając więc tę nagrodę, Prezydium  NRA pragnie w ten 
sposób osiągnąć to, żeby publikacje na nasz tem at pojaw iały się na ła
mach prasy codziennej i periodyków częściej oraz żeby inform ow ały spo
łeczeństwo rzetelnie o roli adw okatury w socjalistycznym  w ym iarze sp ra 
wiedliwości.

v

Od dawna środowisko adwokackie domagało się lepszej i aktualniejszej 
inform acji o pracach samorządu. Miesięcznik „Palestra”, ze względu na 
swój cykl produkcyjny, nie mógł sprostać tym  żądaniom. Dlatego P re 
zydium  NRA uchwałą z dnia 31 sierpnia 1972 r. postanowiło reaktyw ow ać 
funkcję rzecznika prasowego i powierzyć m u redagowanie B iuletynu In
form acyjnego NRA. Biuletyn ten  zawiera aktualne inform acje o pracach 
NRA i Prezydium  NRA oraz wojewódzkich rad  adwokackich. .

Pierwsze num ery  B iuletynu już się ukazały i p rzy jęte  zostały z apro
batą przez całe środowisko adwokackie.

VI

Od wspomnianego plenarnego posiedzenia NRA w dniu 29 czerwca 
1972 r. Naczelna Rada Adwokacka, już w zmienionym składzie, odbyła 
dw,a posiedzenia plenarne: pierwsze w dniach 14— 15 października 1972 r. 
i drugie w dniach 13— 14 stycznia 1973 r.

Po raz pierwszy w  plenarnych obradach NRA zastosowany został po
dział: na część roboczą w  kom isjach problem owych i na część p lenarną 
poświęconą dyskusji nad propozycjam i komisyj i podejm owaniu odpowied
nich uchwał. Nowość ta  zdaniem członków NRA znacznie uspraw niła p ra
ce plenarnych posiedzeń. Potw ierdzają to również efekty prac ostatnich 
dwu posiedzeń, k tóre podjętym i na nich uchwałam i otw ierają etap in ten
sywnego porządkowania przepisów samorządowych.

V II

W dniu 15 października 1972 r. Naczelna Rada Adwokacka uchw aliła 
instrukcję w spraw ie odznaki adwokackiej. Odznaka ta  jest dw ustopnio



46 L u c j a n  G l u z a Nr 4 (184)

wa (złota i srebrna) i nadaw ana będzie przez Prezydium  NRA raz do ro
ku, w dniu 22 lipca, za zasługi dla adw okatury, a w szczególności za:

a) wzorową i długoletnią pracę zawodową,
b) działalność społeczno-polityczną,
c) osiągnięcia naukowe lub publicystyczne.
Odznaka nadaw ana będzie przede wszystkim  adwokatom, a ponadto 

osobom spoza adw okatury  dla niej zasłużonym.
Celem tej insty tucji jest w yrażenie w sposób widom y uznania za 

osiągnięcia oraz stw orzenie zachęty do aktyw nej działalności.

V III

Na posiedzeniu plenarnym  w dniu 15 października 1972 r. uchwalono 
również dwa regulam iny, mianowicie Regulam in działania zespołów ad
wokackich i Regulamin w spraw ie rozliczania i rachunkow ości w  zespo
łach adwokackich, oraz arkusz rozliczeń.

Regulamin działania zespołów adwokackich, k tóry  obowiązuje od dnia 
1 stycznia 1973 r., stanow i uproszczone i skrócone, a więc łatw iejsze w 
stosowaniu połączenie dotychczas obowiązujących: regulam inu działania 
zespołów adwokackich, regulam inu dotyczącego inform acji dla osób ko
rzystających z usług zespołów adwokackich, regulam inu w spraw ie orga
nizacji i działania zespołów adwokackich specjalistycznych.

Zespół adwokacki jest podstawową kom órką organizacyjną adw okatu
ry  i dlatego w ydany regulam in, obowiązujący na co dzień każdego z człon
ków zespołu, powinien być zrozum iały dla każdego i łatw y w jego stoso
waniu. W ydaje się, że nowy regulam in spełnia te  w arunki, o czym świad
czy aprobata wprowadzonych zmian przez środowisko adwokackie. 
Stwierdzić jednak należy, że naw et najlepiej opracowana norm a praw na 
nie spełni swego zadania, jeśli nie będzie właściwie stosowana. Tu jest 
poważna rola do spełnienia przede wszystkim  przez kierowników, zebra
nia i komisje rew izyjne zespołów.

Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że w pracy zespołów bywa 
wiele nieprawidłowości, wobec których wielu kierowników oraz komisji 
rew izyjnych jest zupełnie biernych. Nie trzeba nikogo przekonywać o tym, 
że wszelkie uchybienia w  pracy poszczególnych członków zespołu podry
w ają zaufanie do całego zespołu, c poza tym  poziom pracy zawodowej, 
postawa etyczno-m oralna i postawa polityczno-społeczna każdego z człon
ków zespołu kształtuje w społeczeństwie opinię o całej adwokaturze.

Ponad 5-tysięczna rzesza praw ników  polskich będących członkami ad
w okatury  poświęca swą wiedzę, doświadczenie i energię na udzielanie 
pomocy praw nej ludności i instytucjom  gospodarki uspołecznionej. Do 
prawidłowego wykonyw ania tego niełatwego zadania niezbędna jest rze
telna wiedza, głęboka świadomość stojących przed nam i obowiązków za
wodowych i społeczno-politycznych oraz wysoki poziom etyczny.

W ogromnej większości adw okatura polska spełnia te w arunki, ciesząc 
się zasłużonym w społeczeństwie au to ry tetem  i uznaniem. Stwierdzić jed
nak trzeba, że są i tacy adwokaci, którzy swym  postępowaniem  nie przy
sparzają nam  dobrej sławy. Nie do rzadkości, niestety, należy zły poziom 
w ystąpień adwokackich przed sądami, często zdarzają się w ypadki nadu
żywania wolności słowa, wreszcie od czasu do czasu dają o sobie znać w y
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padki nadużyw ania alkoholu. W szyscy stykam y się często na sali są
dowej z tragediam i, których przyczyną jest alkohol. Znając skutk i tego 
zjaw iska, jest wręcz zaskakujące, że w niektórych izbach w ypadki nadu
żyw ania alkoholu spotykają się ze zbytnią tolerancją.

Każdy o tym  wie, że dobre imię w ypracow uje się długo i ciężko, traci 
się zaś je  szybko. Nie możemy więc dopuścić do tego, aby nieodpowie
dzialne zachowanie się jednostki podrywało au to ry te t całej adw okatury.

W naszej codziennej pracy uznanie społeczne jest nam  niezbędne, 
a zdobyć je  możemy przez zespół adwokacki, którego członkowie, służąc 
społeczeństwu pomocą, bezpośrednio się z nim  stykają. Prawidłow o więc 
w ykonujący swój zawód adw okat powinien mieć stały  kontakt z miejsco
wym  społeczeństwem, dla którego pracuje. Tymczasem wielu adwokatów 
zam ieszkuje poza siedzibą zespołu i z tego względu ich kontakt z m iejsco
w ą ludnością ogranicza się wyłącznie do godzin przyjęć w zespole i w y
stąpień w sądzie. Trudno po prostu wyobrazić sobie praw idłową pracę ad
w okata nie znającego miejscowych zagadnień społecznych, znajomość zaś 
tę można zdobyć jedynie przez pracę w działających tu  organizacjach po
litycznych i społecznych. Dlatego też problem  związania członków zespołu 
z m iejscowym środowiskiem jest jednym  z podstawowych zadań samo
rządu. Zadanie to nie jest w praw dzie łatw e do rozwiązania, jednakże 
żadne trudności nie mogą go usuwać z pola widzenia na najbliższą p rzy
szłość.

Z zagadnieniem  tym  wiąże się problem  upolitycznienia adw okatury 
przez pobudzenie jej świadomego i zaangażowanego działania polityczno- 
-społecznego.

IX

W rozpoczynającej się kam panii przedwyborczej zastanawiać się bę
dziem y nad podstawowym i kierunkam i rozwoju adw okatury  i w ynikają
cymi z nich zadaniam i na przyszłość. K ierunek nadał nam  VI Zjazd P a r
tii, a realizacja stojących przed nam i zadań jest obowiązkiem nie tylko 
samorządu, ale każdego z nas, adwokatów, a przede wszystkim  członków 
partii i członków stronnictw  politycznych, którzy muszą sobie uświado
mić, że są współodpowiedzialni za sytuację w  adw okaturze i aktyw nie 
muszą wpływać na jej kształt. Każdy z członków partii i stronnictw  po
litycznych ma obowiązek aktyw nego udziału w  życiu politycznym  i po
w inien przyczyniać się w  swoim środowisku do urzeczywistniania przy
jęte j przez partię  linii politycznej. Siła oddziaływania aktyw u politycz
nego na środowisko, w yrażająca się aktyw ną jego postawą, jest obecnie 
szczególnie ważna, i to nie tylko w przygotowyw aniu i przeprowadzaniu 
kam panii sprawozdawczo-wyborczej, ale także w  kształtow aniu właści
wych stosunków międzyludzkich, w  w ytw arzaniu  odpowiedniego klim atu 
przeciwdziałającego niewłaściwym  postawom. Głównym terenem  naszego 
działania na co dzień m usi być zespół adwokacki, w którym  pracujem y.

A dw okatura ma praw o wyłączności w zakresie pomocy praw nej dla 
ludności. Praw o to rodzi jednak  obowiązek zapewnienia usług adwokac
kich na najw yższym  poziomie. Tymczasem w iem y o tym , że nie zawsze 
tak  jest, a przyczyny tego stanu rzeczy są bardzo złożone.

Zespoły adwokackie istnieją już 20 lat i w ciągu tak  znacznego czasu 
w arunki pracy adwokatów w zespołach niewiele się zmieniły. Ciągle m u
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sim y poświęcać wiele czasu czynnościom, którym i już dawno adw okat 
nie powinien się zajmować. Jest bowiem niew ątpliw ym  m arnotraw ieniem  
czasu pisanie przez adw okata na maszynie, chodzenie na pocztę, w ysta
w anie w kolejkach w sekretariatach  sądowych itp.

W ciągu 20 lat postęp techniczny dotarł już do każdej niem al dziedzi
ny życia, m y jednak pod tym  względem ciągle jeszcze jesteśm y tradycjo
nalistami.

W skali k raju  znacznej popraw ie uległy w arunki lokalowe zespołów, 
ale w dalszym ciągu dalecy jesteśm y od stanu  zadowalającego. Z posia
danych przez Prezydium  NRA danych wynika, że jeszcze 118 zespołów 
w k ra ju  pracuje w bardzo złych w arunkach. Na ogólną liczbę 455 zespo
łów w k raju  nie byłoby powodów do alarm u, gdyby nie fak t, że spośród 
zespołów nie zaliczonych do tych 118 znikoma tylko ich liczba posiada 
rzeczywiście dobre w arunki lokalowe, w których może być realizowany 
podstawowy obowiązek w pracy adwokata: tajem nica zawodowa. W zna
cznej większości owe dobre w arunki polegają na tym , że adw okat ma 
swoje miejsce przy biurku, i to najczęściej z innym  kolegą na zmianę, 
a w każdym pokoju stoi po kilka biurek.

Stwierdzić należy, że wśród państw  dem okracji ludowych adw okatura 
polska pracuje w najcięższych w arunkach. Nie jest to zaszczytne pierw 
szeństwo i dlatego m usim y skierować wszystkie swe w ysiłki na poprawę 
warunków  pracy w zespołach.

Rozwiązanie omawianego problem u w płynie niew ątpliw ie dodatnio na 
jakość usług adwokackich.

Realizację tych zadań umożliwi w pewnej mierze wprowadzenie zróż
nicowanego ryczałtu (od 40 do 150 zł) pobieranego od klientów w zależ
ności od wysokości opłat za czynności zespołu. O tym  jednak, jak  dalece 
ryczałt ten wpłynie na popraw ę w arunków  pracy w zespole, decydować 
będą um iejętności organizacyjne samych członków zespołu, a przede 
wszystkim kierownika zespołu.

x

Od dawna już znaczna część adw okatury  krytykow ała dotychczasowe 
zasady podziału dochodu w zespołach, zarzucając przede wszystkim , że 
nie stanowią one bodźca do wzmożonej pracy. Stanowisko to podzielił 
również M inister Sprawiedliwości prof. Berutowicz, k tóry  na plenarnym  
posiedzeniu NRA w dniu 29 czerwca 1972 r. powiedział:

„W w arunkach naszego ustro ju  nie można odmówić słuszności propo
zycjom zmierzającym  do zmiany podziału dochodu w zespole przez za
pewnienie m inim um  egzystencji w okresie dwu lat od daty  rozpoczęcia 
zawodu adw okata w zespole lub w okresie choroby, ćwiczeń wojskowych 
i urlopu macierzyńskiego. W razie jednak przyjęcia takiej koncepcji na
leży jednocześnie pamiętać, że zam iast »adm inistracyjnego rozdziału w y
ników pracy« zadaniem sam orządu adwokackiego będzie zwrócenie uwagi 
na pełniejszą realizację art. 20 ust. 2 ustaw y o u.a., przewidującego w 
określonych w arunkach »rozdział pracy«.

Nie jest bowiem również do pogodzenia z zasadami współżycia spo
łecznego, koleżeństwa i praw idłow ym i stosunkam i m iędzyludzkim i w 
zespołach taka sytuacja, aby jeden z członków tego samego zespołu przy j
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mował do prowadzenia ty le spraw , że nie może ich obsłużyć należycie 
wyłącznie swoją pracą, natom iast inny adw okat pozbawiony jest pracy 
w granicach m inim um  egzystencji” .

Tak więc przekonanie o konieczności zmiany dotychczasowych zasad 
podziału dochodu w zespole było nieomal powszechne. W prowadzenie tych 
zm ian powinno zwiększyć aktywność w pracy zawodowej oraz poprawić 
atm osferę wśród członków zespołu. Nastąpi to niew ątpliw ie, jeżeli człon
kowie zespołu, a przede wszystkim  kierownicy zespołów, przestrzegać bę
dą zasady równom iernego zatrudnienia w  zespole. Szanując bowiem swo
bodę klienta do w yboru adwokata, nie można jednak tłum aczyć tym  nie
właściwego rozdziału spraw .

Praca w kolektyw ie m usi polegać na wzajem nym  zrozumieniu, wza
jem nej pomocy i koleżeńskiej solidarności. To jest w arunkiem  dobrej a t
m osfery i pracy w zespole. Po 20 latach istnienia zespołów dobrze o tym  
wiemy, ale mimo to w  codziennej pracy bywa bardzo różnie. Jest to jed
nak  spraw a bytu i powinna być przez organa samorządu oraz przez sa
m ych członków zespołu traktow ana jako jedna z najważniejszych.

XI

Plenarne posiedzenie NRA odbyte w  dniach 13— 14 stycznia 1973 r. 
uchwaliło nowy regulam in działania organów samorządu adwokackiego, 
na podstaw ie którego znacznie większa liczba delegatów niż dotychczas 
dokona w yboru nowych władz samorządu. Nie bez znaczenia jest więc 
okoliczność, jakich wybierzem y delegatów, gdyż oni to w łaśnie zdecydują 
o tym , kto wejdzie w skład samorządu. W stw ierdzeniu tym  mieści się 
konkretne zadanie dla aktyw u samorządowego i politycznego adwoka
tu ry : chodzi o to, żeby wybory nie były przypadkowe, żeby były w yra
zem troski o powierzenie m andatów  ludziom pod każdym  względem do 
tego predestynowanym .

Zwiększenie reprezentatyw ności jest wynikiem  dojrzałości środowiska, 
stanow iąc równocześnie zobowiązanie zwiększenia poczucia odpowiedzial
ności w  dalszym  naszym  działaniu. Stosownie do postanowień nowego re 
gulam inu, poza listą kandydatów  do wojewódzkich organów samorządo
wych, zgłoszoną przez kom itet wyborczy, delegaci mogą zgłosić dalszycłi 
kandydatów , k tórych liczba nie może jednak przekroczyć 50% liczby 
kandydatów  kom itetu wyborczego. K andydaci z listy  kom itetu oraz zgło
szeni przez delegatów będą wpisani na listę wyborczą według alfabetu.

Z tak ustalonej ostatecznej listy  wyborcy obowiązani będą skreślić 
co najm niej ty le  nazwisk, żeby pozostała liczba kandydatów  nie przekra
czała liczby w ybieranych członków danego organu i ich zastępców.

Zm iany powyższe stanow ią w  stosunku do dotychczasowego system u 
wyborczego pogłębienie procesu dem okratyzacji wyborów i zobowiązują 
wyborców do zastanowienia się nad tym , kto ich zdaniem  jest najgodniej
szy wyboru. Elim inuje się tym  sam ym  mechanizm oddawania głosów.

Taki system  w yboru organów sam orządu adwokackiego wzmocni nie
w ątpliw ie reprezentatyw ność w ybranych, a co za tym  idzie wzmocni ich 
pozycję, co jest niezbędne dla prawidłowego działania organów samorządu 
na w szystkich szczeblach.

4 — P a le s tra



50 L u c j a n  G l u z a Nr 4 (184)

X II

W spraw ie zmian regulam inow ych Prezydium  NRA wiele czasu po
święciło na rozważenie pro jek tu  nowego regulam inu szkolenia ap likan
tów  adwokackich i egzam inu adwokackiego. P ro jek t tak i został już opra
cowany, jednakże postanowiono w strzym ać na razie dalsze nad nim  prace 
do czasu znowelizowania ustaw y o u stro ju  adw okatury. Wiele bowiem 
niedostatków  dotyczących naszego system u szkolenia aplikantów , ich re
k ru tacji, okresu trw ania aplikacji itp. wym aga rozstrzygnięć ustawowych.

W chwili obecnej m am y w całym  k ra ju  239 aplikantów  adwokackich 
a z każdym  rokiem  liczba ta  będzie wzrastać, ze względu bowiem na wiek 
adw okatów  wielu z nich odchodzić będzie z zawodu i m uszą ich zastąpić 
młodzi.

W yniki egzaminów w ykazują, że poziom, system  szkolenia i przygo
tow anie aplikantów  do egzaminu adwokackiego są bardzo różne. Przyczyn 
tego zróżnicowania poziomów jest wiele. Dlatego też należy podjąć ener
giczne kroki zm ierzające do opracow ania właściwej m etodyki szkolenia, 
prawidłowego opracow ywania programów, wzmożenia dyscypliny oraz 
zwrócenia szczególnej uwagi przez rady  adwokackie na dobór patronów  
i sposób szkolenia w  ram ach zespołu.

Szkolenia aplikantów  prowadzone przez rady  adwokackie odbyw ają się 
raz  na tydzień i dlatego w  znacznie m niejszym  stopniu m ają one w pływ 
na w drażanie aplikanta do zawodu adwokackiego aniżeli szkolenie w zes
pole, gdzie na co dzień praktycznie poznaje on specyfikę zawodu. Oczy
w iste jest więc, że o poziomie i postawie aplikanta w  czasie szkolenia, 
a później jako adw okata — decyduje najczęściej zespół i osoba patrona, 
od którego ap likant przejm uje poziom i sty l pracy.

Tak więc od tego, kto jest wychowawcą, zależeć będzie w znacznym  
stopniu, jakim  będzie w przyszłości wychowanek.

Tymczasem o osobie patrona decyduje wyłącznie kierow nik zespołu, 
k tó ry  nie zawsze k ieru je  się k ry teriam i rzeczywiście predestynującym i 
wybranego adw okata do tej roli. Jest to poważny problem , k tó ry  powi
nien się znaleźć w centrum  zainteresow ań rad  adwokackich, a także orga
nizacji politycznych.

Troską naszą powinno być stale, aby młodzież adwokacka reprezento
w ała wysoki poziom zawodowy, a także wysoką świadomość polityczno- 
społeczną. Nie może być więc obojętne dla sam orządu i organizacji poli
tycznych, kto ma tę młodzież wychowywać i kształcić.

X III

W iele dyskutow aliśm y na tem at specjalizacji. Przew ażył ostatecznie 
pogląd, że specjalizacja — tak, ale nie w  form ie zinstytucjonalizow anej. 
Życie wskazuje, że do problem u tego będziemy m usieli wrócić, a już 
od dziś próbować wszystkich dostępnych form  specjalizacji, jak  to np. 
izba w arszaw ska z dobrym  skutkiem  od dłuższego już czasu kontynuuje. 
W ychodząc naprzeciw  potrzebom  w tym  zakresie, plenum  NRA powołało 
Ośrodek Badawczy A dw okatury przy NRA, którego celem jest przepro
w adzenie badań w zakresie funkcjonow ania adw okatury w  system ie 
praw a PRL, doskonalenia zawodowego oraz historii adw okatury. Dobrze
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się więc stało, że w zakresie doskonalenia zawodowego i m etodyki szkole
nia aplikantów  powołana została insty tucja wyspecjalizowana, k tó ra  zli
kw iduje tak  niepożądaną przypadkowość w tym  względzie.

X IV

Obowiązująca ustaw a o ustro ju  adw okatury wprowadziła podział na 
adwokatów w ykonujących zawód w zespołach adwokackich oraz na adwo
katów  radców praw nych.

Pozytyw nym  tego objawem jest fakt, że liczba adwokatów radców  
praw nych w pisanych na listę adwokatów z każdym  rokiem  w zrasta. 
Świadczy to o poczuciu więzi radców praw nych z adw okaturą, co z kolei 
rodzi obowiązek samorządu ujęcia tej więzi we właściwe ram y organiza
cyjne, dające kolegom radcom  praw nym  możliwość realnych osiągnięć 
w ynikających z przynależności do adw okatury. Zagadnienie to jest przed
m iotem  wielostronnych rozw ażań Prezydium  NRA, co znalazło w yraz w 
dyskusji przeprowadzonej w  czasie spotkania Prezydium  NRA z Zarzą
dem  Głównym  ZPP odbytego w dniu 24.XI.1972 r.; poza tym  dla szczegó
łowego omówienia problem u adwokatów radców praw nych Prezydium  
NRA postanowiło zwołać plenarne posiedzenie NRA specjalnie poświęco
ne tylko tem u zagadnieniu.

M ija dziesiąty rok od ogłoszenia ustaw y o ustro ju  adw okatury  z roku 
1963, a już w listopadzie 1971 r. PO P PZPR  przy W arszawskiej Izbie Ad
wokackiej zasadnie stw ierdziło w  swym  referacie, że „w określonych 
w arunkach politycznych i społecznych ustaw a m iała służyć dalszem u 
uspołecznieniu pracy adwokata. W ydaje się jednak, że przy jęte w niej 
rozwiązania nie zawsze były najszczęśliwsze, a  jeśli naw et były one po
zytyw ne w latach ubiegłych, to obecnie zdezaktualizow ały się. N iepełna 
ranga sam orządu adwokackiego, zbyt daleko posunięte upraw nienia nad
zoru, pewien biurokratyzm  i form alizm , nieżyciowość niektórych przepi
sów i insty tucji, nierealizow anie zasady: płaca według pracy — oto grze
chy główne ustaw y o ustro ju  adw okatury  i w ydanych na jej podstaw ie 
przepisów w ykonaw czych”.

Jakkolw iek pogląd ten wypowiedziany został przez W arszawską POP, 
to jednak niew ątpliw ie należy go uznać za w yraz opinii całej adw okatury. 
O ile w listopadzie 1971 r. powyższe stanowisko PO P budziło jeszcze 
u niektórych adwokatów pewne obiekcje, o tyle dziś n ikt już nie ma 
wątpliwości co do tego, że ustaw a o ustro ju  adw okatury  powinna być 
znowelizowana, jeśli nie w ogóle zmieniona. Przekonanie to jest dziś po
wszechne, przy czym znalazło już ono wyraz w opracow aniu now ych re
gulam inów oraz tez nowelizacyjnych, k tó re  zostały przedyskutow ane na 
plenarnym  posiedzeniu NRA w dniach 13 i 14 stycznia br.

Ten pobieżny przegląd dotychczasowych dokonań i stojących przed 
sam orządem  adwokackim i organizacjam i politycznym i zadań w skazuje 
na to, że wprawdzie wiele już zostało zrobione, ale jeszcze więcej jest do 
zrobienia. Dlatego też celem rozpoczynającej się kam panii spraw ozdaw 
czo-wyborczej jest to, aby środowisko adwokackie uświadomiło sobie 
ogrom stojących przed nalmi zadań oraz aby w związku z tym  zdawało 
sobie spraw ę, dlaczego tych, a  nie innych ludzi przedstaw iam y i popiera
m y w wyborach. Musimy przekonać wyborców o słuszności naszych po
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glądów rzetelnym  program em  i uczciwym postaw ieniem  spraw y. Św ia
domość tego, co chcemy osiągnąć w wyborach, jest —■ tak  jak  w każdej 
walce politycznej — świadomością tak tyk i działania oraz określonego pro
gram u i kierunku politycznego.

KAZIMIERZ OSSOWSKI

Adwokat w niepełnym wymiarze godzin pracy

Autor reprezentuje pogląd, że adwokaci emeryci i renciści, jeżeli 
tylko mogą wykonywać zawód w ograniczonym zakresie, powinni być 
nadal pełnoprawnymi członkami tych zespołów.

Nie da się zaprzeczyć, że przy  obecnym składzie osobowym adw okatu
ry  zawód adwokata w ykonyw any jest w poważnym stopniu przez ludzi 
starszych, zbliżających się do wieku em erytalnego, a także przez osoby, 
k tóre wiek ten  już osiągnęły i pozostają w zawodzie w  pełnym  lub nie
pełnym  wym iarze godzin pracy. W edług danych statystycznych pierw sze
go półrocza 1972 r. („P alestra” n r  10 z 1972 roku, str. 86) na ogólną 
liczbę 3.610 adwokatów zatrudnionych w pełnym  w ym iarze — 280 ad
wokatów wykonywało zawód w niepełnym  wym iarze, przy czym ta 
ostatnia liczba — w stosunku do analogicznego okresu 1971 roku — w zro
sła o 19 osób. A niew ątpliw ie istnieje tendencja do dalszego jej w zrostu.

O ile kilka lat tem u adwokaci w wieku em erytalnym  uporczywie b ro
nili się przed skierowaniem  na em eryturę czy ren tę  inwalidzką —  bez 
względu na wiek, niekiedy naw et bardzo zaaw ansow any — o ty le  ostatnio 
można zaobserwować narastające zjawisko przechodzenia na em ery tu rę  
bezpośrednio po osiągnięciu granicy wieku, co niew ątpliw ie w  jakim ś 
stopniu wiąże się z uzyskiwaniem  praw  em erytalnych (nie tylko ren to 
wych) przez coraz większą liczbę adwokatów i z zapewnieniem  w tej 
drodze m inim um  egzystencji, podwyższonego nieco przez dodatkowe św iad
czenia ze strony organów adw okatury. Spośród tych ostatnich adwokatów 
wielu z nich, czując się jeszcze na siłach w ykonyw ania nadal zawodu 
adwokackiego,, ale już na zwolnionych obrotach, przystępuje do jego 
wykonywania w niepełnym  wymiarze, co w imię zasad koleżeństw a jest 
przyjm ow ane na ogół bez sprzeciwów przez ich m acierzyste zespoły 
i akceptowane przez organa adw okatury, jeżeli tylko Komisje Inw alidz
twa i Zatrudnienia nie stw ierdziły inw alidztw a u adwokatów, k tórzy 
przekroczyli 70 rok życia.

Wzrost w  poszczególnych zespołach adwokackich liczby osób za trud 
nionych w niepełnym  wym iarze nie jest oczywiście obojętny z punk tu


