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Bo przecież na terenie Polski, tak samo jak i we Francji, 
prawdą jest, że adwokat ma prawo być traktowany serio. Nie 
jest przecież przeciętnym członkiem społeczeństwa, a jego zawód 
nie jest ani jednym z wielu, ani zawodem jak inne (...) adwokaci 
mogą być dumni z tego, że ich specjalnością jest obrona najwyż
szej wartości, jaką jest wolność.

Roman Lyczywek

IMaczelna totteJa Adwokacka

Z PRAC PREZYDIUM NRA

1.

Podpisanie wspólnej uchwały Prezydiów NRA i KRRP 
w sprawie współpracy obu samorządów w proponowanym 

terminie 7.II.1988 r.

Zaproszony na posiedzenie Prezydium NRA w dniu 27 stycz
nia 1988 r. przewodniczący Komisji d/s Współpracy z Samorzą
dem Radców Prawnych adw. Jerzy Biejat przedstawił przygoto
wany przez Komisję p r o j e k t  wspólnej uchwały Prezydiów 
NRA i KRRP w sprawie współpracy samorządu adwokackiego 
i samorządu radców prawnych podając, że Prezes KRRP adw. 
Józef Zych wyraził gotowość podpisania tej uchwały w jak naj
szybszym terminie. Prezydium NRA zaakceptowało przedstawio
ny tekst uchwały i ustaliło, że jej podpisanie powinno nastą
pić na wspólnym uroczystym posiedzeniu Prezydium NRA i Pre
zydium KRRP w siedzibie NRA. Jako termin tego posiedzenia 
postanowiono zaproponować dzień 17 lutego 1988 r.

2 .

Spotkanie Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. dra Kazimierza Łojewskiego 

z Prokuratorem Generalnym PRL Józefem Zytą

W dniu 18 stycznia 1988 r. odbyło się w Prokuraturze Gene
ralnej spotkanie Prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego 
z Prokuratorem Generalnym PRL Józefem Żytą.

W spotkaniu uczestniczyli ponadto: ze strony Prokuratury Ge- 
ralnej — z-ca Prokuratora Generalnego Hipolit Starszak oraz dy
rektor Departamentu Postępowania Karnego Stanisław Wycisz- 
czak.

W toku rozmowy poruszano zagadnienia kontaktów ' Prokura
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tury Generalnej z Naczelną Radą Adwokacką. W tej części tema
tycznej Prezes NRA przedstawił informację na temat proble
matyki ogniskującej się w dwóch zaskarżonych przez Ministra 
Sprawiedliwości uchwałach NRA: w uchwale o tzw. ruchu kadro
wym i w uchwale o planie rozmieszczenia.

Poruszono również zagadnienie postępu prac w zakresie na
dania kształtu prawnego nowemu systemowi odpłatności za czyn
ności zawodowe adwokatów.

Prokurator Generalny poinformował Prezesa NRA o sposobie 
wprowadzenia — do bieżącego urzędowania prokuratur — Wy
tycznych w sprawie udziału adwokatów W czynnościach postę
powania przygotowawczego i możliwości ich porozumiewania się 
z podejrzanymi tymczasowo aresztowanymi.

Osiągnięto porozumienie co do tego, że właściwą drogą do 
usprawnienia warsztatu zawodowego zarówno prokuratora jak 
i obrońcy byłoby zapraszanie: na cykle szkolenia prokuratorskie
go wykładowców — adwokatów, a na cykle szkolenia zawodo
wego adwokatów i aplikantów — prokuratorów.

Ustalono, że w roku bieżącym zostanie ożywiona działalność 
Komisji Mieszanej, składającej się z przedstawicieli Prokura
tury Generalnej oraz powołanej przez Prezydium NRA Ko
misji d/s Współpracy z Prokuraturą Generalną.

3.

Wizyta Prezesa NRA adw. dra Kazimierza Łojewskiego 
w Izbie Adwokackiej w Toruniu w dniach 15 i 16 stycznia 1988 r.

W dniach 15 i 16 stycznia 1988 r. przebywał w Izbie Adwo
kackiej w Toruniu Prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski 
w wyniku zaproszenia otrzymanego od ORA w Toruniu.

W ciągu swego pobytu Prezes NRA spotkał się i odbył roz
mowy:

1) z prorektorem Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w To
runiu prof. drem hab. Janem Człochowskim,

2) z prezesem Sądu Wojewódzkiego w Toruniu sędzią Artu
rem Kujawą,

3) z prokuratorem wojewódzkim w Toruniu Marianem Jęczmy- 
kiem,

4) z szefem Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych płk. 
drem Stanisławem Łukasiakiem,

5) z I sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zenonem 
Dramińskim,

6) z przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu SD Henrykiem 
Marczakiem.

W toku odbytych rozmów ustalono, że współpraca adwoka



110 Z prac Ośrodka Badawczego Adwokatury Nr 5 (365)

tury toruńskiej z wymienionymi wyżej władzami oraz praca 
zawodowa i społeczna tej adwokatury dają dobre wyniki w dzie
dzinie zarówno obsługi prawnej społeczeństwa jak i realizacji 
idei praworządności. Podkreślono zwłaszcza znaczny udział adwo
katury toruńsko-włocławskiej w pracach społecznych na terenie 
województwa oraz na udział przekraczający granice adwokackie
go profesjonalizmu. Dotyczy to spraw związanych z życiem wo
jewództwa w szerokim tego słowa znaczeniu, jak również ini
cjatyw i działań o charakterze naukowych i historycznym.

Prezes NRA spotkał się z członkami Izby toruńskiej i z ORA 
w Toruniu. Podczas spotkania z ORA obecny był przy przyję
ciu przez dziekana ORA adw. Zygmunta Pubanca ślubowania 
adwokackiego od nowo kreowanego adwokata Ryszarda Tom- 
czewskiego, posła na Sejm PRL.

Podczas spotkania z członkami Izby prezes NRA wygłosił 
wykład na temat roli obrońcy w postępowaniu przygotowawczym 
w procesie karnym, a po wykładzie poinformował członków Izby 
o bieżących pracach NRA oraz udzielał odpowiedzi na zgła
szane pytania.

Ogólna ocena pracy zawodowej i społecznej adwokatury to
ruńsko-włocławskiej i praca samorządowa ORA w Toruniu jest 
bardzo pozytywna. Rozwiązywanie przez ORA w Toruniu bie
żących problemów samorządowych oraz usytuowanie adwokatu
ry w miejscowym społeczeństwie i w kontaktach z władzami jest 
godne naśladowania.

Wyrazem szacunku, jakim cieszy się adwokatura we wła
dzach wymiaru sprawiedliwości, był fakt osobistego powitania 
na dworcu przyjeżdżającego Prezesa NRA przez Prezesa Sądu 
Wojewódzkiego w Toruniu.

X  p r n >  m rotlka  Badawczego /ttHvoka iu rij

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA BADAWCZEGO ADWOKATURY 
w 1987 i 1988 roku

1. Przeprowadzone w 1987 r. badania ankietowe wśród adwo
katów pozwalają przyjąć, że:

a) przeważa wśród adwokatów zainteresowanie problematyką 
cywilistyczną (około 70 %), adwokatów swoje zawodowe zainte
resowania poświęca cywilistyce.

b) adwokaci są chętni do uzupełniania swojej wiedzy i żywo 
reagują na propozycje OBA dotyczącą uczestniczenia w organi
zowanych studiach i seminariach dla adwokatów, przy czym 
szczególną wagę przywiązują do zagadnień związanych z pra


