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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
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wykładni art. 67 p. o a. w tym aspekcie, czy 2-letnia karencja dotyczy tylko tej 
izby, w okręgu której osoba ubiegająca się o wpis bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku wykonywała zawód prokuratora lub sędziego, czy też — w razie zmiany 
miejsca wykonywania zawodu — wszystkich tych izb, w których w okresie 2 lat 
osoba starająca się o wpis zajmowała stanowisko sędziego bądź prokuratora.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zajęło wówczas stanowisko, że do uzys
kania wpisu w tej izbie, w której okręgu zainteresowany pełnił bezporśednio przed 
wpisem bądź wcześniej funkcję sędziego lub prokuratora, musi upłynąć 2 lata od 
czasu zaprzestania wykonywania zawodu w danej izbie.

W odpowiedzi na postawione obecnie pytanie Prezydium Naczelnej Rady Adwo
kackiej wyjaśnia, co następuje:

Prokuratora NPW nie dotyczy zakaz uzyskania wpisu w tej izhie, w której zaj
mował stanowisko prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej, niezależnie od 
długości czasu, przez jaki zajmował to stanowisko, natomiast karencja dotyczy 
okręgu tej izby, w której poprzednio pełnił funkcję prokuratora okręgu wojsko
wego lub prokuratora poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

Ustawa z dnia 20.VIil985 r. o Prokuraturze PRL, (Dz. U. z 1985 r. Nr 31, poz. 138) 
zrównuje stanowisko prokuratorów Prokuratury Generalnej ze stanowiskiem proku
ratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej zarówno jeśli idzie o funkcje, jak i rangę 
stanowiska. Mimo więc tego, że zdanie drugie art. 67 p. o a. nie wymienia obok 
prokuratorów Prokuratury Generalnej innych prokuratorów, należy — stosując 
zasadę analogii — objąć tym wyrażeniem także prokuratorów Naczelnej Prokuratury 
Wojskowej.

Ustawa z dnia 26.V.1982 r.-Prawo o adwokaturze nie uzależnia nabycia upraw
nienia z art. 67 zd. 2 od okresu zajmowania stanowiska sędziego SN lub prokura
tora Prokuratury Generalnej. Dlatego też niezależnie od tego, jak długo osoba sta
rająca się o wpis na listę piastowała to stanowisko, może ona uzyskać wpis na listę 
adwokatów w okręgu tej izby, w której zajmowała to stanowisko. Brak jest jednak 
powodów, dla których uprawnienia przewidziane w zdaniu 2 art. 67 p.oa. można by 
rozszerzać także na te izby, w których okręgu zainteresowany zajmował inne sta
nowisko niż sędziego SN, NSA lub prokuratora Prokuratury Generalnej. Uprawnie
nie to jest wyjątkiem od ogólnej zasady 2-letniej karencji, o której mowa w zda
niu 1 art. 67 p.oa. i dlatego nie jest dopuszczalna interpretacja rozszerzająca. Nato
miast względy, które leżały u podstaw wprowadzenia karencji, przemawiają za tym, 
by osoba, która poprzednio zajmowała stanowisko sędziego lub prokuratora, mogła 
też być wpisana na listę adwokatów tej izby najwcześniej po upływie 2 lat od 
zaprzestania wykonywania tego zawodu.

ar m ąr bad a  w czego  a  ow oka  t  u b y

KLUB ADWOKATÓW PLASTYKÓW

Uczestnicy Tli Ogólnopolskiego Pleneru Adwokatów Plastyków w Niechorzu, mia
nowicie adwokaci: Helena Juszko, Maria Lewandowska, Witold Polański, Henryk 
Zawadzki, Włodzimierz Krzymowski, Jan Jaworski, Edward Krzywomos i Jerzy Pio- 
sicki, postanowili utworzyć Komitet Założycielski K l u b u  A d w o k a t ó w  P l a s 
t y k ó w  przy Ośrodku Badawczym Adwokatury. W związku z tym kierownictwo 
Ośrodka Badawczego Adwokatury postanowiło:

1, pcwo’ae Klub Adwokatów Plastyków z tymczasową siedzibą w Szczecinie:


