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ciągu przedmiotem analizy i studiów, m.in. w ramach tzw. 
Komisji Mieszanej składającej się z przedstawicieli Ministra 
Sprawiedliwości i NRA,

8) stwierdza się, że mimo osiągnięcia pewnej poprawy samorząd 
adwokacki powinien wykazać szczególną troskę w zakresie 
usprawnienia postępowania dyscyplinarnego,

9) praca społeczna adwokatury jest powszechnie znana i do
ceniana. Komisja Prawna stoi na stanowisku, że byłoby rze
czą wskazaną przeprowadzenie w tym zakresie badań ankie
towych i problem ten powinien być przedstawiony Radzie 
Państwa w przyszłym sprawozdaniu z działalności adwoka
tury za rok 1987,

10) zawarty w zakończeniu sprawozdania plan naczelnych za
dań adwokatury w 1987 r. jest słuszny i zasługuje na cał
kowitą aprobatę.

W zakończeniu prof. Kazimierz Secomski stwierdził, że pos
tulaty adwokatury w odniesieniu do urealnienia zasad odpłat
ności za czynności zawodowe adwokatów zasługują na całkowite 
poparcie. Komisja Prawna nie wymienia jednak tego problemu 
w swoich wnioskach ze względu na fakt, że powinien on być 
opracowany przez Ministra Sprawiedliwości w toku normalnych 
prac legislacyjnych po wysłuchaniu głosu adwokatury. Postulat 
adwokatury w tym zakresie należy uznać za pilny.

2.

S p r a w o z d a n i e
prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego 

z przebiegu posiedzenia Rady Państwa 
odbytego w dniu 15.IV.1987 roku 

a poświęconego przyjęciu i ocenie sprawozdania NRA 
z działalności adwokatury 

za 1986 r.

Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski złożył sprawozdanie 
z przebiegu posiedzenia Rady Państwa w dniu 15 kwietnia 
1987 r. w punkcie dotyczącym przyjęcia i oceny sprawozdania 
Naczelnej Rady Adwokackiej z działalności adwokatury w 1986 r. 
Całokształt problematyki adwokatury został zreferowany przez 
członka Rady Państwa prof. Kazimierza Secomskiego, przewod
niczącego Komisji Prawnej Rady Państwa, która tydzień wcześ
niej, tj. w dniu 7 kwietnia br., dokonała wszechstronnej oceny 
działalności adwokatury za omawiany okres (przebieg tego po
siedzenia — patrz wyżej pkt 1 lit. Ć).

Prof. Secomski przedstawił tę problematykę, tak jak  na po-
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siedzeniu Komisji Prawnej RP, w dziesięciu punktach.
Następnie prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski wprowa

dził krótki komentarz do treści powyższego sprawozdania NRA 
ze szczególnym uwypukleniem zagadnienia samorządności ad
wokatury, je j istotnej roli w systemie organów ochrony praw
nej praworządnego państwa oraz kilku innych spraw odnoszącyh 
się do samego wykonywania zawodu adwokackiego, a miano
wicie sprawy doskonalenia zawodowego, poziomu etycznego, po
lityki kadrowej oraz nowych zasad wynagradzania adwokatów 
za ich czynności.

W toku dyskusji zabierali głos prof. dr hab. Włodzimierz 
Berutowicz, I Prezes Sądu Najwyższego (na temat rękojmi wy
konywania zawodu adwokackiego) i dr Lech Domeracki, Minister 
Sprawiedliwości (na tematy kadrowe w adwokaturze).

W podsumowaniu dyskusji Zastępca Przewodniczącego RP 
Kazimierz Barcikowski szczególnie dobitnie podkreślił realizują
cy się w adwokaturze proces racjonalizacji postaw obywatelskich 
adwokatów oraz niewątpliwe osiągnięcia samorządu adwokackie
go we wszystkich domenach jego działalności. Stwierdził ponad
to, że w zakresie prowadzenia spraw adwokatury samorząd adwo
kacki jest podmiotem samodzielnym, współpracującym z władza
mi państwowymi, zwłaszcza zaś z Ministrem Sprawiedliwości, na 
zasadzie partnerstwa. Jeśli chodzi o liczbę adwokatów odpowia
dającą zapotrzebowaniu społeczeństwa na pomoc prawną, to zda
niem Rady Państwa adwokatura nie uniknie konieczności powięk
szenia liczby swych członków. Zasady odpłatności za czynności 
adwokackie wymagają pilnej nowelizacji zgodnie z sytuacją ryn- 
kowo-pieniężną w kraju. W zakończeniu Zastępca Przewodniczą
cego RP wyraził uznanie dla adwokatury i je j samorządu na tle 
tych wszystkich dokonań, których odzwierciedleniem był II Kra
jowy Zjazd Adwokatury w listopadzie 1986 r. i jego uchwały.

3.

Spotkanie Prezydium NRA z Ministrem Sprawiedliwości

W dniu 7 maja br. odbyło się spotkanie Prezydium NRA z Mi
nistrem Sprawiedliwości drem Lechem Domerackim.

Spotkanie składało się z dwóch części:
I. z wystąpienia prezesa NRA dra Kazimierza Łojewskiego, 

który wyczerpująco przedstawił węzłowe problemy współ
pracy NRA z Ministrem Sprawiedliwości, współpracy na za
sadach partnerstwa i przepisach prawa o adwokaturze, po
dyktowanej interesem społecznym i interesem porządku pra
wnego.

Prezes NRA nie ukrywał, że droga wzajemnych relacji


