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za bardzo pożyteczną, pozwala ona bowiem czytelnikowi wyrobić sobie pogląd na 
najistotniejsze radzieckie zasady konstrukcyjne i ustawodawcze, które zapewniają 
oskarżonemu prawo do obrony, i dlatego praca ta spełnia w sumie pokładane 
w niej nadzieje autora.

Janusz Krzaczek

K A  C Z E L V A  f i  A D A  A D W O K A C K A

A. U C H W A Ł A

Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 października 1985 r. w sprawie założeń da 
programu działania samorządu adwokackiego do końca bieżącej kadencji

Naczelna Rada Adwokacka, po wysłuchaniu głosów w dyskusji, uznaje, że rezo
lucja podjęta w dniu 21 września 1985 r. w Warszawie przez przedstawicieli 
aktywu samorządowego i społeczno-politycznego adwokatury stanowi podstawę za
łożeń do programu działania samorządu adwokackiego do końca bieżącej kadencji. 
W związku z tym Naczelna Rada Adwokacka u c h w a l a  i z a l e c a :

I

1) Podjęcie intensywnych starań o integrację środowiska adwokackiego w duchu 
tolerancji i wzajemnego zrozumienia, realizacji idei porozumienia narodowego 
w atmosferze poszanowania praworządności i demokracji w socjalistycznym Pań
stwie Polskim;

2) doskonalenie zasad wykonywania zawodu adwokackiego w ramach kształcenia 
i wychowywania aplikantów adwokackich oraz osiągania coraz wyższego poziomu 
w świadczeniu pomocy prawnej przez adwokatów. Ta dziedzina działalności powin
na mieć charakter trwały, metodyczny i konsekwentny przy uwzględnieniu faktu, 
że jakiekolwiek zaniedbania w tym zakresie godzą w samą podstawę istnienia na
szego zawodu. W tym celu zobowiązuje się Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej 
do opracowania planu sympozjów ogólnopolskimi zarówno dla adwokatów jak 
i aplikantów adwokackich oraz zleca się okręgowym radom adwokackim opraco
wanie analogicznych planów w ramach Izb;

3) czuwanie nad poziomem etyki zawodowej i godności zawodu. Zadanie to po
winno być realizowane przede wszystkim przez wpajanie szacunku dla tych wszyst
kich zasad, które składają się na pojęcie ethosu adwokackiego, ale również przez 
sprawniejsze i skuteczniejsze działania dyscyplinujące. W tym zakresie należy 
uznać za celowe przeprowadzanie przez okręgowe rady adwokackie obowiązkowego 
szkolenia dotyczącego zasad wykonywania zawodu i etyki — w szczególności dla 
osób nowo wpisywanych na listę adwokatów;

4) ostateczne opracowanie zasad polityki kadrowej w adwokaturze przez skon
kretyzowanie zasad wpisu na listę adwokatów i aplikantów adwokackich, przyjęć 
do zespołów adwokackich, wyznaczania siedzib, ich przenoszenia, skreśleń z listy 
adwokatów i aplikantów adwokackich, przyjęć na aplikację adwokacką oraz egza
minów adwokackich;
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5) pogłębienie zasad samorządności we wszystkich ogniwach adwokatury i we 
wszystkich jej organach i władzach ze szczególnym uwzględnieniem okręgowych 
rad adwokackich i zespołów adwokackich;

6) podjęcie wszechstronnych działań zmierzających do współpracy adwokatury 
z szeroko pojętym środowiskiem prawniczym w naszym kraju, w tym przede 
wszystkim z sądami, prokuraturą, arbitrażem państwowym, Zrzeszeniem Prawników 
Polskich oraz z samorządem radcowskim. Współpracę należy rozszerzyć również 
w zakresie kontaktów z organami władzy centralnej i terytorialnej, administracji 
państwowej i terenowej, z organizacjami politycznymi i społecznymi;

7) podjęcie pilnych prac nad utrzymaniem na odpowiednim poziomie istniejącej 
1 budowaniem nowej bazy lokalowej adwokatury, oraz budowanie nowych lokali, 
przede wszystkim do zespołów adwokackich. Postępujące obecnie niszczenie i zuży
wanie się tej bazy stanowi zagrożenie dla samej funkcji wykonywania naszego za
wodu i degraduje w znacznym stopniu formę i jakość świadczonych usług. Należy 
w tym celu zakreślić plan działań perspektywicznych biorących pod uwagę wszyst
kie formy pozyskiwania nowych lokali w ramach współpracy ze wszystkimi powo
łanymi do tego władzami;

8) podjęcie wszelkich działań zmierzających do poprawy sytuacji bytowej ad
wokatów i aplikantów adwokackich, jak również dalszą pomoc we wszystkich moż
liwych i realnych formach seniorom naszego zawodu — emerytom i rencistom, 
ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ludzi samotnych i niezdolnych do prowa
dzenia samodzielnego życia;

9) popieranie wszelkiej działalności naukowej, pisarskiej i publicystycznej adwo
katów, stałą opiekę w zakresie edytorskim dotyczącym nowych opracowań użytecz
nych do wykonywania zawodu adwokackiego. Zagadnieniem tym należy objąć rów
nież doskonalenie pracy miesięcznika „Palestra”. Zaleca się wznowienie wydawania 
przeglądów orzecznictwa SN w formie wkładek do „Palestry”;

10) doskonalenie zasad współpracy z adwokaturami zagranicznymi, w tym prze
de wszystkim z adwokaturami krajów socjalistycznych. Kontynuowanie starań 
o uzyskanie przez adwokaturę polską członkostwa w międzynarodowych organiza
cjach adwokackich;

11) aktywne włączenie się adwokatury do działań mających na celu podniesie
nie poziomu świadomości i kultury prawnej społeczeństwa.

n

Jednocześnie Naczelna Rada Adwokacka zobowiązuje Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej do opracowania i przedstawienia na najbliższym Plenum Naczelnej 
Rady Adwokackiej szczegółowego planu kadencyjnego, stanowiącego wykonanie 
pkt I niniejszej uchwały.

8. Z PRAC PREZYDIUM NRA

Stanowisko Prezydium NRA w sprawie wpisu na listę adwokatów w trybie
art. 67 p. o a.

Okręgowa Rada Adwokacka w. Warszawie zwróciła się z pytaniem, czy proku
ratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej, który pełnił tę funkcję tylko przez 6 ty
godni, obowiązuje 2-letnia karencja przed uzyskaniem wpisu na listę adwokatów. 

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajmowało się już poprzednio kwestią


