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POSIEDZENIE KOLEGIUM MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI 
POŚWIĘCONE OMÓWIENIU REALIZACJI REFORMY ADWOKATURY

W dniu 27 stycznia 1967 r. odbyło się posiedzenie Kolegium Minister
stwa Sprawiedliwości z  udziałem przedstawiciela Wydz. Adm. KC PZPR 
tow. Sytego i członków Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, po
święcone omówieniu realizacji reformy adwokatury.

Posiedzeniu przewodniczył Minister Sprawiedliwości prof. dr Sta
nisław Walczak, który w  zagajeniu do dyskusji stwierdził, że Minister
stwo przywiązuje dużą wagę do pełnej realizacji reformy adwokatury 
i z  tytułu sprawowanego nadzoru śledzi uważnie sposób wprowadzenia 
je j w  życie przez samorząd.

Następnie prezes NRA adw. dr S. Godlewski przedstawił działalność 
Prezydium NRA w zakresie wprowadzenia w  życie ustawy o ustroju 
adwokatury z 1963 r., trudności, jakie napotykał samorząd w  dostosowy
waniu przepisów wykonawczych do potrzeb praktyki, oraz bieżącą 
sytuację w  adwokaturze.

W toku dyskusji wszyscy obecni członkowie Prezydium NRA udzie
lili wyczerpujących wyjaśnień. Dyskusja koncentrozwła się głównie 
wokół zagadnienia zespołów adwokackich, jako podstawowego ogniwa 
samorządu, a jednocześnie wokół problemów miejsca pracy adwokatów, 
wizytacji, doskonalenia zawodowego i etyki zawodowej.

Dyskusję podsumował Minister Walczak, który podkreślił na wstępie 
duży wysiłek organizacyjny Prezydium NRA w  zakresie wprowadzania 
w  życie reformy, wzrost poczucia odpowiedzialności organów samorządu 
za stan adwokatury oraz poważną rolę adwokatury w wymiarze spra
wiedliwości. Ustosunkowując się do sprawozdania Prezydium NRA 
i  dyskusji, Minister Walczak stwierdził m.in. konieczność skoncentrowa
nia obecnie uwagi głównie na pracy zespołów, a w  szczególności na 
ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów, na kontroli pracy 
zawodowej oraz doskonaleniu zawodowym adwokatów i szkoleniu apli



kantów, a ponadto zaznaczył, że sprawa podnoszenia etyki i kształto
wania postawy społeczno-politycznej adwokatów powinna być przedmio
tem systematycznej pracy organów samorządu. W związku ze zbliżają
cymi się wyborami Minister wyraził nadzieję, że adwokatura wybierze  
sobie do władz takich ludzi, którzy skoncentrują cały wysiłek na tym , 
by reforma adwokatury została w  pełni zrealizowana, bo to leży w inte
resie społeczeństwa i samej adwokatury.

*

W numerze 1 „Nowego Prawa” z br. ukazał się artykuł Ministra Spra
wiedliwości prof. dra S. Walczaka pt. „Aktualne i perspektywiczne kie
runki pracy organów wymiaru sprawiedliwości”, w którym to artykule 
jeden z jego ustępów (str. 18) dotyczy spraw adwokatury. Redakcja 
„Palestry” pozwala sobie przytoczyć niżej tekst tego akapitu:

„Obraz węzłowych zadań, na których koncentruje się uwaga re
sortu, byłby niepełny, gdyby nie wskazać na wysiłki związane 
z zapewnieniem adwokaturze właściwej pozycji i roli w naszym 
ustroju wymiaru sprawiedliwości oraz z zabezpieczeniem obywate
lom właściwej pomocy prawnej.

W odniesieniu do adwokatury wysiłek skoncentrowany był w 
kierunku realizacji nowych aktów normatywnych. Doświadczenia 
3-letniego okresu działania nowej ustawy i aktów wykonawczych, 
wydanych na jej podstawie potwierdzają, że założenia wprowa
dzonych zmian są jak najbardziej prawidłowe i słuszne. Pełna jed
nak ich realizacja wymaga dużego zaangażowania się wszystkich 
organów, całego aktywu politycznego i społecznego adwokatury.

Adwokaci uzyskali uprawnienia socjalne w postaci ubezpieczeń, 
rent, urlopów, obniżki podatku od lokali. Na skutek stopniowego 
stabilizowania się i poprawy sytuacji materialnej w zespołach 
adwokatura odczuwa obecnie dodatnie skutki reformy.

Doceniając duży wysiłek organizacyjny samorządu adwokackiego, 
należy stwierdzić, że w podstawowych jednostkach, jakimi są zes
poły, nie wszystko jeszcze uczyniono, aby w pełni zrealizować ich 
rzeczywiste uspołecznienie.

Przykładamy wielką wagę do wyborów do wszystkich organizacji 
samorządu adwokackiego, które mają się odbyć w 1967 r. Należy 
zatem dołożyć wszelkich starań, ażeby do władz zostali wybrani 
adwokaci, którzy swoim zaangażowaniem, postawą zawodową i spo
łeczną dadzą gwarancję prawidłowej realizacji reformy.”


