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Sędzia francuski nie wyda swego wyroku zaraz po zakończeniu wystąpienia adwo
kata. Nie będzie się spieszył z  rozważeniem argumentów przedstawionych m u ze 
zbytnią elokwencją przez jedną i drugą stronę.

(DAVID)
Doświadczenie wielu wieków pozwoliło poznać, że na podstawie opinii w ym ienia
nych między sędziami daje się utworzyć lepszy sąd niż na podstawie opinii dawa
nych sekretnie.

(BODIN)
Równa się to następującemu rozumowaniu: winien jesteś popełnienia jednego prze
stępstwa, wobec czego jest możliwe, że popełniłeś i sto innych.

(BECCARIA)
Społeczność rządna nie może się tworzyć inaczej jak tylko między ludźmi znającymi 
swoje prawa.

(KOŁŁĄTAJ)

Prawo naturalne jest do tego stopnia niezmienne, że sam Bóg nie może go zmienić.
(GROTIUS)

Zakładajcie zawsze, że człowiek chce w ogóle tego co słuszne; w szczególe nigdy no. 
to nie liczcie.

(SCHILLER)

W y b r  a ł R. Łyczyw ek

I M A C Æ E L I M A  R A I D A  A D W O K A C K A

Z  P R A C  P R E Z Y D I U M  N R A

ANALIZA SPRAWOZDAWCZYCH ZGROMADZEŃ DELEGATÓW
W 1978 R.

Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca br. Prezydium  NRA rozpatrzyło i za tw ier
dziło opracow aną przez sekretarza NRA adw. Edm unda M azura analizę przebiegu 
odbytych w  1978 r. zgrom adzeń delegatów w  izbach adwokackich. Poniżej podaje  
się omówienie wspom nianego spraw ozdania analitycznego.

I. Strona organizacyjna kampanii zgromadzeń delegatów

1. Tegoroczna kam pania sprawozdawcza w izbach adw okackich przebiegała pod 
hasłem  dalszej realizacji program u kadencyjnego adw okatury. P rezydium  NRA 
podjęło w  dniu  12 stycznia 1978 r. uchwałę koordynacyjną, usta la jąc term iny 
kam panii spraw ozdaw czej między l.II. a 15.V.1978 r. Pierw sze zebranie delegatów  
odbyło się 1 kw ietn ia br. w  Lublinie, a ostatnie — 14 m aja w  Kielcach. W ybory 
delegatów  w  zespołach adw okackich oraz adw okatów  nie w ykonujących zawodu 
i radców  praw nych  przebiegały bez zakłóceń. Większość rad adwokackich do
konała oceny w yboru delegatów, co należy uznać za pożądaną praw idłow ość.
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2. Ogółem w ybrano 1597 delegatów, czyli o 393 delegatów  m niej niż w  roku  1977. 
Jest to zw iązane ze zm ianą regulam inu w yboru delegatów  adw okatów  nie w y
konujących zawodu. Uzależnienie liczby w ybieranych delegatów  od obecności na 
zebraniu obniżyło z jednej strony ’ liczby w ybranych delegatów, a z d rug iej — 
podniosło frekw encję na zgrom adzeniach sprawozdawczych. Zm iana ta  spotkała 
się z aprobatą- olbrzym iej większości delegatów. Jedynie w  Izbach gdańskiej 
i łódzkiej podniesiono, że zm iana ta  nie była potrzebna, a zab iera jący  głos 
(2 delegaci) postulowali powrót do dawnych przepisów.

Na w ybranych 1597 delegatów  obecnych było 1312, czyli 91,6%. N astąpiło więc 
podniesienie w skaźnika frekw encji w porów naniu z rokiem  1975 (90%) o raz w  po
rów naniu  z rokiem  1977 (84,1%). Mimo to aż w 17 izbach frekw encja kształtow ała 
się poniżej przeciętnej. Rady Adwokackie w Częstochowie (76,4%), G dańsku (76%), 
Łodzi (81%), Opolu (82%), Poznaniu (82,3%), K rakow ie (82,4%), P łocku (82,5%), 
Toruniu (82,6%) i K ielcach (82,9%), w  których frekw encja była najniższa, pow inny 
się zająć tym  zagadnieniem  i ustalić, co było przyczyną nieobecności w ielu  dele
gatów. N ajlepiej p rzedstaw ia się frekw encja delegatów w  Izbach: zielonogórskiej 
(97,2%), w arszaw skiej (95,7%), wrocławskiej (95,1%), radom skiej (94,4%) i b iało
stockiej (92,5%). P rotokoły z posiedzenia zgromadzeń delegatów  nadsyłano n a  ogół 
w  term inie, ale do dnia 10.VI.br. nie było jeszcze protokołów  z Izb: poznańskiej 
i olsztyńskiej, w  zw iązku z czym niniejsza analiza nie obejm uje dyskusji i uchw ał 
zgrom adzeń delegatów  w  obu tych izbach.

W zgrom adzeniach b rali udział przedstaw iciele M inistra Spraw iedliw ości (z re 
guły byli to prezesi miejscowych sądów wojewódzkich), P rezydium  NRA oraz przed
staw iciele miejscowych władz i urzędów. Należy podkreślić szczególnie żywe zain
teresow anie zebraniam i ze strony miejscowych instancji politycznych, k tó re  były 
reprezentow ane praw ie na każdym  zgrom adzeniu delegatów. Przebieg zgrom adzeń 
delegatów  był poważny i spokojny. Jedynie na zgrom adzeniu w  Izbach łódzkiej 
i gdańskiej zanotowano 3 w ystąpienia o charakterze demagogicznym, a le  były  to 
w yjątk i.

W kilku  izbach ustalono naczelny tem at, wokół którego koncentrow ała się dys
kusja. Na podkreślenie zasługuje tu  sprawozdanie delegatów  Izby koszalińskiej, 
w  której zarówno spraw ozdanie jak  i dyskusja om awiały kom pleksowo kw estie 
szkolenia aplikantów  adwokackich. Należy podnieść, że ustalenie tem atu  naczel
nego zdało egzam in i ten  model obrad należy w  dalszym ciągu w drażać i popu
laryzować.

Spraw ozdania rad  adwokackich na zgrom adzeniach delegatów  były popraw ne; 
coraz rzadziej spotyka się typ spraw ozdania „fotograficznego” zam iast analityczne
go. Szczególnie dobrym  opracow aniem  spraw ozdania analitycznego m ogą się po
chwalić Rady: w arszaw ska, łódzka, zielonogórska, rzeszowska, bielska, w ałbrzyska, 
poznańska, częstochowska i katow icka. P raw ie w szystkie rady adw okackie zam ieś
ciły relację  z w ykonania uchw ał poprzedniego zgrom adzenia delegatów  oraz planu 
kadencyjnego, co jest znacznym  osiągnięciem w porów naniu z la tam i ubiegłym i. 
N adal jednak  należy postulować, żeby relacje z w ykonania uchw ał oraz p la n u  k a
dencyjnego były obowiązkowo zamieszczane w pisem nych spraw ozdaniach rad  
adwokackich.

Po odbyciu zgromadzeń delegatów  część rad adwokackich dokonała ich oceny 
oraz ustaliła tryb  w ykonania podjętych uchwał. Na podkreślenie zasługuje tu  Rada 
W arszawska, k tó ra  szczegółowo omówiła przebieg zgrom adzenia delegatów , oceniła 
plusy i m inusy całej akcji sprawozdawczej, w prow adziła do swego p lanu  pracy 
uchw ały zgrom adzenia delegatów  i usta liła  osoby odpowiedzialne za ich w ykonanie. 
Ten sty l pracy nie jest jeszcze powszechny, a w łaśnie tak i powinien być.
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II. Analiza m erytoryczna zgrom adzeń delegatów

W edług podziału tem atycznego — uw zględniając przy tym  spraw ozdania pisem ne 
rad  adwokackich, dyskusję i uchw ały — uzyskuje się, po dokonaniu analizy m e
rytorycznej zgromadzeń, następujący obraz:

1. Sprawy legislacji

Od w ielu la t stałym i tem atam i w  tym  przedmiocie są postu laty  zm ierzające do 
zm iany ustaw y o ustro ju  adw okatury , w prow adzenia sądowej kontroli decyzji i a k 
tów adm inistracyjnych. N adal krytykow ano zbyt w ysokie op ła ty  sądowe w  spraw ach  
karnych rew izyjnych, upatru jąc  w  nich ham owanie praw a do obrony. Bardzo mocno 
podkreślano, że adw okatura pow inna mieć w pływ  na tw orzenie praw a i na jego 
stosow anie w  form ie w ykładni. K ilka głosów krytycznych dotyczyło stosow ania p rze
pisów praw a pracy, a w  szczególności regulację trybu  odwoławczego.

Podobnie jak  w  latach ubiegłych domagano się uregulow ania odpłatności „urzę- 
dów ek” oraz w prow adzenia ferii sądowych. Po raz pierw szy od w ielu la t nie pod
noszono kw estii płac aplikantów  adwokackich. Ten problem , uregulow any przez 
NRA, przestał być „żelaznym ” tem atem . W dyskusji dał się zauważyć akcent znie
cierpliw ienia i pesymizmu, gdyż wiele z om awianych wyżej tem atów  porusza się 
od lat, przy każdej okazji, ale nadal pozostają one nie załatw ione mimo gotowych 
pro jektów  i w ielokrotnych obietnic. Daje się zauważyć, że środowisko je st znie
chęcone tego rodzaju stagnacją i zaczyna Ironizować na te tem aty.

2. W ykonywanie zawodu

W tej grupie tem atycznej po raz pierwszy od w ielu la t nie mówiono nic na 
tem at rozmieszczenia adwokatów . Okazało się, że plan rozm ieszczenia adw okatów  
w k ra ju  uchw alony przez NRA spowodował uspokojenie emocji. Podkreślono, iż 
form a p racy  zespołowej zdała egzam in i poziom pracy zespołów jest dobry (Lu
blin, W arszawa). Odnotowano znaczny spadek spraw  (Opole, Kraków) i zbyt w ie l
ką ilość „urzędów ek” (Koszalin, Siedlce). Podkreślano znaczną popraw ę sty lu  p ra 
cy k ierow ników  zespołów. W Szczecinie zwrócono uw agę na w adliw e usytuow anie 
sądu rodzinnego. P raw ie na każdym  zgrom adzeniu podkreślano podniesienie się 
poziomu p racy  zawodowej adw okatury, upa tru jąc  w  tym  osiągnięcia w  dziedzinie 
doskonalenia zawodowego i w yniki w izytacji.

W te j grupie tem atycznej zgłoszono 33 postu laty  i uw agi dotyczące uste rek  i b ra
ków p rak tyk i.

3. Zespoły adwokackie

W 19 w ystąpieniach om awiano sytuację lokalow ą zespołów (W arszawa, Lublin, 
Rzeszów), nadal uskarżając się na ciasnotę lokali i ich niedostosow anie do pracy 
zawodowej mimo nieznacznej tylko poprawy. W Łodzi postulowano, aby kierow nik 
zespołu bardziej praw idłow o rozdzielał spraw y, a w  Siedlcach postulowano w ięk
szy nadzór rady  adw okackiej w  tym  względzie. Reszta w ypow iedzi dotyczyła spraw  
jednostkow ych i b rak  było konstruktyw nych wniosków.
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4. Szkolenie i doskonalenie zawodowe

W tej grupie tem atycznej było 40 wypowiedzi, których większość zw iązana jest 
z nowym  regulam inem  aplikacji adwokackiej oraz realizacją program u k adency j
nego w  zakresie doskonalenia zawodowego. Na każdym  zgromadzeniu tem at ten 
był poruszany w  sposób konstruktyw ny. Podkreślano osiągnięcia i w skazyw ano 
braki, proponując jednocześnie sposoby ich usunięcia. Wypowiedzi pozytyw ne na 
ten  tem at zanotow ano w  Lublinie, W rocławiu, W arszawie, Łodzi, Zielonej Górze, 
Rzeszowie, Opolu, B iałym stoku, Radomiu, Gdańsku, Katowicach. Na pew ne b rak i 
w szkoleniu ogólnoizbowym wskazano w  Płocku, a w szkoleniu zespołowym — 
w W ałbrzychu. P anu je  powszechny pogląd o konieczności i potrzebie doskonale
nia zawodowego. Prow adzona od kilku  la t p raca szkoleniowa zaczyna krzepnąć 
i jest zauw ażalna w  pracy adw okata w  sądzie. Dobry poziom zawodowy adw o
k atu ry  podkreślali też prezesi sądów i szefowie p rokura tu r.

5. Etyka i godność zawodu

W tej grupie tem atycznej dało się zaobserwować pew ne ożywienie w ystąp ień  
(19 wypowiedzi). N otuje się dalsze obniżenie skarg  i wniosków oraz spraw  dys
cyplinarnych. Zaniepokojenie budzi jednak  fakt, że około 80% skarg i wniosków 
pochodzi od przeciw ników  procesowych (W arszawa), natom iast w izbach: b ielskiej, 
lubelskiej i radom skiej zaobserwowano nieznaczny w zrost skarg i wniosków. We 
W rocławiu odnotow ano spadek koleżeńskiej życzliwości. Pew ne zaniepokojenie 
środowiska budzi nieznaczny w zrost postępow ań karnych  przeciwko adw okatom  
oraz wzmożenie ingerencji M inistra Sprawiedliwości w  postępow anie dyscyp linar
ne. W Szczecinie postulowano, aby raz w  roku organizować specjalne zebran ia 
środowiskowe poświęcone etyce. Dało się zaobserwować pozytyw ne zjaw isko, że 
coraz w ięcej skarg  je st załatw ianych bezpośrednio przez zespoły adw okackie.

6. Sprawy socjalno-bytowe

W tej grupie tem atycznej można odnotować ożywienie zainteresow ań (32 w ypo
wiedzi). Powszechnie aprobuje się w ysiłek organów sam orządu zm ierzający do 
poprawy sy tuacji m ateria lnej aplikantów  adwokackich, em erytów  i rencistów  
(20 wypowiedzi). Docenia się powszechnie i pozytywnie kw itu je dorobek sam orzą
du w  zakresie usług socjalnych (W arszawa, Lublin, Rzeszów, Łódź. Kraków), a le  np. 
w  Lublinie uw aża się, że em erytów  i rencistów  należy bardziej związać ze śro
dowiskiem  i pow ierzać im pewne odcinki pracy. Powszechnie też uw aża się, że 
ZUS pow inien przejąć w ypłaty  zasiłków chorobowych po miesiącu choroby. R eszta 
wypowiedzi dotyczyła spraw  lokalnych. Tę grupę wypowiedzi charak teryzuje postu - 
latyw ność bez w skazania źródła pokrycia.

7. Samorząd i sprawy organizacyjne

W iększa operatyw ność i aktywność sam orządu adwokackiego pow oduje oży
wienie wypowiedzi (54). W większości z nich ocenia się dorobek sam orządu pozy
tywnie. Jedynie w  Izbie łódzkiej i gdańskiej były 4 wypowiedzi krytyczne na te 
m at regulam inu  w ykonyw ania zawodu adwokackiego przez em erytów  i rencistów  
oraz na tem at zm iany ordynacji wyborczej adw okatów  nie w ykonujących zawodu.
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Wypowiedzi, ogólnie biorąc, cechowała rzeczowość, konkretność, dum a z posia
danego sam orządu oraz troska o p restiż zawodu. Wszyscy podkreślali dużą pracą 
społeczną adw okatury  i doskonałą w spółpracę z instancjam i politycznymi. We W ro
cław iu  postulow ano podjęcie działań  zm ierzających do zwiększenia aktyw ności 
m łodych adwokatów. W k ilku  izbach postulowano uroczyste obchody 60-lecia n ie 
podległości oraz protestow ano przeciwko bom bie neutronow ej. Pozostałe zagad
n ien ia  m iały charak ter porządkowy (budżet, p lan  itp.) lub miejscowy.

8. Sprawy różne

W  tej grupie tem atycznej zajm ow ano się przede w szystkim  pracą polityczną 
i społeczną adw okatury, in tegracją p raw a i p raw ników  oraz spraw am i o zasięgu 
regionalnym . Okazuje się nie po raz pierwszy, że członkowie adw okatury  p racu ją 
bardzo  dużo społecznie i m ają nadal w  tej dziedzinie w ielkie jeszcze możliwości.

9. Podsumowanie

Z powyższej analizy można w yprow adzić następujące wnioski:

1) tegoroczna kam pania zgrom adzeń delegatów  przebiegała spraw nie i organiza
cyjnie bez zarzutu;

2) podniósł się poziom spraw ozdań rad  adwokackich oraz frekw encja;
3) zm iana ordynacji wyborczej dotycząca adw okatów  nie w ykonujących zawodu 

została zaakceptow ana przez środowisko zawodowe;
4) nadal należy postulować, aby pisem ne spraw ozdania rad  adw okackich zawie

ra ły  om ówienie w ykonania uchw ał poprzedniego zgrom adzenia delegatów  oraz 
aby przebieg w yboru delegatów  i zgromadzeń delegatów  stanow ił przedm iot 
analizy  rady  adw okackiej;

5) na czoło zagadnień tegorocznej kam panii w ysunęły się spraw y legislacyjne w 
zakresie  tw orzenia i stosowania praw a, zm niejszenia obciążeń publicznopraw nych, 
now elizacji przepisów  o opłatach karno-rew izyjnych, w prow adzenia sądowej 
kon tro li aktów  adm inistracyjnych;

8) dyskusję na zgrom adzeniach cechowała troska o au to ry te t i prestiż w ym iaru 
spraw iedliw ości, a w tym  i adw okatury. Znaczny nacisk kładziono na doskona
lenie zawodowe oraz na zagadnienie etyki i godności zawodu.


