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3. Jerzy Łowczowski —■ Kraków
4. Jan Brudnicki — Radom
5. Władysław Doleżal — Warszawa
6. Witold Antoniewski — Warszawa
7. Zygmunt Branicki — Warszawa
8. Irena Barszczewska-Kosik — Zielona Góra
9. Józef Bielski — Warszawa

10. Andrzej Bondarewski — Warszawa
11. Jadwiga Płoska — Warszawa
12. Andrzej Bąkowski — Warszawa
13. Andrzej Kozanecki — Warszawa
14. Walerian Wysocki — Lublin
15. Stanisław Zienkiewicz — Olsztyn
16. Wiktor Kalka —■ Toruń
17. Jan Wrzołek —■ Warszawa
18. Andrzej Rajpert — Katowice

a S r e b r n ą  —

19. Wiesław Małecki —1 Płock

D. Z PRAC PREZYDIUM NRA

i .

SPRAWOZDANIE
wiceprezesa NRA adw. Jerzego Biejata 

z posiedzenia Komisji Prawnej Rady Państwa

odbytego w dniu 4 czerwca 1985 r.

(załącznik nr 1 do protokołu nr 59/85 posiedzenia Prezydim NRA 
z dnia 4 czerwca 1985 r.)

Posiedzeniu przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa prof. dr 
hab. Kazimierz Seoomski.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz Sekretarz Rady Państwa 
Jerzy Szymanek, Wiceminister Sprawiedliwości Zdzisław Jędrzejczak, Prokurator 
Generalny PRL Józef Żyta, Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN 
T. Szymanek, Prezes NSA doc. Adam Zieliński, Dyrektor Kancelarii Rady Państwa 
Jerzy Breitkopf i Dyrektor Biura Prawnego Rady Państwa A. Bancer oraz inne 
osoby.

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentowane było przez Prezesa (p.o.) 
NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego i Wiceprezesa adw. Jerzego Biejata.

Posiedzenie otworzył Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa prof. dr hab. 
Kazimierz Seoomski, udzielając głosu Prezesowi Kazimierzowi Łojewskiemu, który
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w obszernym wystąpieniu dokonał przeglądu podstawowych problemów adwokatury 
związanych z przedstawionym Radzie Państwa sprawozdaniem z działalności NRA 
za rok 1984.

Zabierając następnie głos, Wiceminister Zdzisław Jędrzejczak ocenił pozytywnie 
stosunki Prezydium -NRA z Ministerstwem Sprawiedliwości i zaznaczył, że Mi
nisterstwo przewiduje dalszy rozwój prawidłowej współpracy pomiędzy Prezy
dium NRA a resortem sprawiedliwości.

Wiceminister Zdzisław Jędrzejczak przekazał też Komisji informację o postępie 
pr ac nad nowelizacją rozporządzenia o opłatach za czynności zespołów oraz o uzgod
nieniu planu rozmieszczenia adwokatów i aplikantów adwokackich, wyrażając za
dowolenie z zahamowania tendencji do zmniejszenia liczby etatów adwokackich. 
Przedmiotem krytyki z jego strony była przewlekłość postępowania dyscyplinar
nego i zbytni liberalizm w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych.

Prezes Izby Pracy Sądu Najwyższego Tadeusz Szymanek przekazał informację 
o rozpoznawanych przez Izbę sprzeciwach Ministra Sprawiedliwości w sprawach 
wpisów na listę adwokacką oraz o rewizjach nadzwyczajnych w sprawach dyscypł'- 
narnych. Wyraził też pogląd, że orzecznictwo Sądu Najwyższego nie powinno być 
związane z polityką kadrową.

Prezes NSA Adam Zieliński zasygnalizował niepokojący fakt nieobecności adwo
katów w postępowaniu administracyjnym przed władzami i urzędami. Natomiast 
udział adwokatów w postępowaniu przed NSA (co 4 sprawa z udziałem adwokata) 
uznał za zadowalający.

Prokurator Generalny Józef Żyta wyraził zadowolenie z faktu uporządkowania 
przez samą adwokaturę swoich spraw w kierowaniu samorządem stwierdzając, że 
obecne kierownictwo obrało prawidłowy kierunek działania. Stwierdził potrzebę 
ożywienia kontaktów z Prokuraturą Generalną przez uaktywnienie utworzonego 
w tym celu w 1983 roku Zespołu. Sygnalizował nieobecność adwokatów w postę
powaniu przygotowawczym, co jest sprzeczne z założeniami tego postępowania.

Członek Rady Państwa E. Kołodziej poruszył zagadnienie związane z doskonale
niem zawodowym oraz zagadnienia bytowe adwokatury, zwracając uwagę, że spra
wa konieczności nowelizacji rozporządzenia o opłatach za czynności zespołów ad
wokackich była już omawiana na kanwie poprzedniego sprawozdania NRA za 
rok 1983.

Członek Rady Państwa E. Kemparowa, oceniając pozytywnie sprawozdanie NRA 
oraz działalność organów samorządu, poruszyła kwestię braku wytycznych co do 
programu działania tych organów wobec uchylenia przez Sąd Najwyższy uchwały 
programowej Nr 7 Krajowego Zjazdu Adwokatury. Wypowiedziała się także 
w sprawie nierealności obowiązujących opłat za czynności zespołów adwokackich.

Sekretarz Rady Państwa Jerzy Szymanek, oceniając pozytywnie kierunki dzia
łania samorządu, wskazał, że obecnie hermetyczne zamknięcie zawodu należy do 
przeszłości. Wspomniał także o faktach negatywnych, jak wykorzystywanie sal sądo
wych do celów destabilizacyjnych, o liberalizmie orzeczeń w sprawach dyscypli
narnych oraz o spadku dopływu kadr pochodzenia chłopskiego. Zadeklarował moż
liwość pomocy Rady Państwa w sprawach lokalowych zespołów adwokackich.

Na zakończenie posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa prof. dr 
hab. Kazimierz Secomski, oceniając pozytywnie sprawozdanie i zawarte w nim 
wnioski, stwierdził, że ze względu na okres objęty tym sprawozdaniem jest ono 
w stanie zaledwie zasygnalizować procesy ostatnich przemian w adwokaturze.

Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa prof. dr hab. ^Kazimierz Se
comski poinformował, iż zalecenia Komisji Prawnej Rady Państwa, które przesłane
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zostaną do Naczelnej Rady Adwokackiej, będą dotyczyć także takich spraw, jak dą
żenie do stabilizacji stanu osobowego adwokatury i właściwego rozmieszczenia 
i struktury socjalnej, wprowadzenie w życie programu, doskonalenia zawodowego, 
umacnianie etyki i godności zawodu adwokackiego, usprawnienie postępowania dys
cyplinarnego m.in. w kierunku przeciwdziałania wyrażaniu poglądów skrajnych. 
Przedmiotem tych zaleceń będzie także podejmowanie działań służących rozwojowi 
samorządu adwokackiego i jego integracji z wyłączeniem poglądów krańcowych.

Zastępca Przewodniczącego Rady Państwa prof. dr hab. Kazimierz Secomski 
wskazał też na potrzebę wypełnienia luki powstałej wskutek uchylenia przez Sąd 
Najwyższy uchwały Nr 7 (głównej) Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Komisja Prawna Rady Państwa przyjęła także do wiadomości informację Wice
ministra Sprawiedliwości Zdzisława Jędrzejczaka o stanie prac nad zmianą roz
porządzenia o opłatach za czynności zespołów adwokackich, zalecając pilne ich 
zakończenie.

2 .

Szkolenie zawodowe adwokatów w  zakresie problematyki wynikającej z wejścia 
w życie ustaw z dnia 10 maja 1985 r.: 1) o zmianie niektórych przepisów prawa 
karnego i prawa o wykroczeniach oraz 2) o szczególnej odpowiedzialności karnej.

Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 1985 r. postanowiło:
1) zalecić okręgowym radom adwokackim zorganizowanie we własnym zakresie 

w ramach doskonalenia zawodowego zajęć szkoleniowych na temat ustaw z dnia 
10.V.1985 r.;

2) zorganizować w dniach 6—9.IX.1985 r. ogólnokrajowe sympozjum w Grzegorze- 
wicach i w związku z tym zobowiązać okręgowe rady adwokackie do delegowania 
szkoleniowców na to sympozjum;

3) w związku z powyższym zwrócić się do rad okręgowych o nadsyłanie pro
blemowych pytań dotyczących stosowania tych ustaw do dnia 31 sierpnia br.;

4) w charakterze szkoleniowców na to sympozjum powołać:
— adw. prof. dra hab. Kazimierza Buchałę — w zakresie prawa karnego ma

terialnego,
— adw. dra Kazimierza Łojewskiego — w zakresie prawa karnego procesowego,
— adw. Czesława Jaworskiego — w zakresie prawa karnego wykonawczego.

ŻYCIE I SPRAWY ADWOKATURY

(myśli —  aforyzmy)
LXXIV

Jestem tak długo adwokatem, że kiedy ktoś móaoi, iż jest piękny dzień, to patrzę 
przez okno, żeby to sprawdzić.

(zasłyszane w pewnym filmie)


