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1. Rok 1992 jest w adwokaturze pol
skiej rokiem wyborów. Wyborów do 
władz samorządowych, wyboru progra
mu działania na najbliższe trzy lata. Naj
pierw w izbach i przez izby, następnie 
przez krajowy zjazd. Zapadają pierwsze, 
ważne decyzje. W sześciu izbach wybra
no nowe władze samorządowe. WSród 
czterech nowych dziekanów po raz pier
wszy w historii adwokatury polskiej 
dziekanem izby została wybrana kobieta 
- pani Kazimiera Biernat, w izbie opol
skiej. W innych izbach zgromadzenia 
muszą się odbyć do połowy październi
ka. Zgodnie bowiem z obowiązującymi 
przepisami zgromadzenia izby powinny 
być zakończone na 30 dni przed Krajo
wym Zjazdem Adwokatury.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła 
decyzję co do czasu i miejsca zjazdu. 
Odbędzie się on w dniach 20-21 listopa
da 1992 r., w Krakowie. Wybór króle
wskiego miasta Krakowa nastąpił z ini
cjatywy kolegów z Poznania. Według 
wnioskodawców, ma to stanowić dopeł
nienie formuły przyjętej przez historycz
ny już Ogólnopolski Zjazd Adwokatury 
Polskiej w styczniu 1981 r. w Poznaniu. 
Przypomnijmy, że Zjazdowi temu, zwo
łanemu bez jakiejkolwiek podstawy pra
wnej z inicjatywy całego środowiska ad
wokackiego, współprzewodniczyli ad
wokaci: S. Wąsowicz, S. Kosiński i Wł. 
Siła-Nowicki, przedstawiciele trzech 
stolic Polski: Poznania, Krakowa, War
szawy. Było to świadome nawiązanie do 
tradycji I Ogólnopolskiego Zjazdu Ad
wokatury, który się odbył w 1914 r. we 
Lwowie. Chodziło wówczas o publiczne

zamanifestowanie, że adwokatura pol
ska nigdy nie przestała wierzyć w suwe
renną, niepodległą Polskę oraz w suwe
renną, niezależną adwokaturę.

Zjazdy adwokatury odbywały się już 
w Poznaniu i w Warszawie. Najwyższy 
czas, aby odbył się także i w Krakowie. 
Teraz. W tym roku. Można tę decyzję 
uzasadnić i w ten sposób. 6 sierpnia 
1914 r. z Krakowa przez granicę do Kró
lestwa ruszyła pierwsza kompania ka
drowa w sile 98 strzelców. Był to marsz 
ku Wolności, Suwerenności, Niepodle
głości Państwa i Narodu. Marsz ten za
owocował odzyskaniem niepodległości 
przez Polskę, a adwokatura, oparta na 
zasadzie samorządu zawodowego, stała 
się ważną strukturą powstałego państwa 
polskiego.

Suwerenność i niepodległość Polski 
została brutalnie pogwałcona przez na
jeźdźców w 1939 r., przez krwawe lata 
okupacji hitlerowskiej, przez kilkadzie
siąt lat totalitarnej dyktatury, narzuconej 
narodowi polskiemu przemocą w wyni
ku tzw. porozumień jałtańskich. W cza
sie drugiej wojny światowej liczebność 
adwokatury polskiej zmniejszyła się 
o 55%; wielu adwokatów i aplikantów 
adwokackich zostało zamordowanych 
lub poległo w walce z okupantami. Wie
lu wybitnych członków palestry zginęło, 
zostało uwięzionych lub zakazano im 
wykonywania zawodu w latach totalita
ryzmu. W tym czasie nastąpiło również 
ograniczenie samorządności i niezależ
ności zawodu adwokata.

Niepodległość i suwerenność pań
stwa polskiego została jednak odzyska-
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na. Jakie miejsce w niepodległym pań
stwie, zbudowanym na zasadach demo
kracji, trójpodziale władzy, prawie włas
ności, poszanowaniu i ochronie praw 
i wolności jednostki, ma zajmować ad
wokatura? Koło historii powoli się za
myka. W 1914 r. z Krakowa rozpoczął 
się marsz ku Niepodległości i Suweren
ności. W 1992 r. adwokatura polska, 
w warunkach niepodległego państwa, 
obrała Kraków na miejsce swojej naj
ważniejszej debaty. Debaty o teraźniej
szości i przyszłości. Kraków to nie tylko 
miasto historyczne, kolebka naszej kul
tury. Kraków to także miasto otwarte na 
świat, żywo reagujące na wszystkie 
współczesne, skomplikowane problemy. 
To miasto, w którym siedzibę ma Uni
wersytet Jagielloński. Miasto wspania
łych, wykształconych ludzi, znakomi
tych adwokatów, prawników, kolegów 
i przyjaciół. Witamy więc wybór Krako
wa na miejsce kolejnego, Krajowego 
Zjazdu Adwokatury, z szacunkiem 
i wielką nadzieją.

2. Przyjęcie przez Krajowy Zjazd Ad
wokatury najlepszego programu działa
nia na najbliższe, nie ukrywajmy, trudne 
lata, wymaga wszechstronnej dyskusji, 
rozważenia różnych opcji i uwarunko
wań ekonomicznych, politycznych 
i społecznych. Dyskusja taka już się ro- 
poczęła na zgromadzeniach izbowych, 
toczy się również w trakcie codziennych 
rozmów pomiędzy kolegami adwokata
mi. Formułowanych jest wiele krytycz
nych uwag, postulatów i poglądów za
równo o charakterze ogólnym, jak i lo
kalnym, a nawet indywidualnym.

„P a 1 e s t r a ” , jako czasopismo ca
łej adwokatury, udostępnia swoje łamy 
dla wszystkich wypowiedzi, które mogą 
mieć znaczenie dla opracowania uchwał 
zjazdowych i przyszłości adwokatury. 
Chcemy publikować ważniejsze uchwa
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ły zgromadzeń, ciekawe wystąpienia. 
Prosimy o ich jak najszybsze przesyłanie 
do redakcji. Apelujemy też o zabieranie 
głosu przez koleżanki i kolegów adwo
katów, senatorów i posłów z naszego 
środowiska, działaczy samorządowych, 
wszystkich, którym są bliskie sprawy 
adwokatury, sprawy obowiązującego 
prawa, ochrony praw i wolności obywa
telskich, prawidłowego funkcjonowania 
państwa. Sprawom tym, pisanym zarów
no przez duże „S”, jak i małe „s”, 
w przededniu otwarcia Krajowego Zjaz
du Adwokatury chcemy poświęcić jeden 
z najbliższych numerów „ P a 1 e s t r y”

3. Jakimi problemami żyje środowi
sko adwokackie Anno Domini 1992? 
Odpowiedzi na tak postawione pytanie 
należy szukać w anajizie podejmowa
nych przez zgromadzenia izb, okręgowe 
rady adwokackie, plenarne posiedzenia 
NRA i Prezydium NRA uchwał, jak 
również w wypowiedziach indywidual
nych, czynionych w trakcie tych zgro
madzeń, zebrań okręgowych rad adwo
kackich oraz plenarnych posiedzeń 
NRA.

Bardzo ogólnie rzecz ujmując, moż
na by pokusić się o stwierdzenie, że naj
ważniejszymi dla naszego środowiska 
sprawami są:

- sprawy bytowe szeroko rozumiane 
(tzw. taksa, system podatkowy, ubezpie
czenia, czynsze itp.),

- organizacja wykonywania zawodu 
(zespoły, kancelarie, spółki, stosowanie 
art. 24 ustawy o działalności gospodar
czej, zajęcia uboczne, reklama, aplikacja 
adwokacka),

- istota i organizacja samorządu ad
wokackiego,

- stosunek do innych zawodów pra
wniczych (możliwość „wzajemnego 
przenikania” również do sądownictwa,
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prokuratury), a w tym do potężnego śro
dowiska radców prawnych,

- relacje pomiędzy środowiskiem 
a jego członkami pełniącymi ważne fun
kcje przedstawicielskie i państwowe,

- tworzenie nowego systemu prawa, 
dostosowanego do zmieniających się 
warunków politycznych, gospodarczych 
i społecznych,

- wykonywanie zawodu przez osoby 
wpisane wprawdzie na listę adwokatów, 
ale których postawa nie da się pogodzić 
z elementarnymi zasadami etyki wyko
nywania zawodu adwokata.

Te tematy dominować będą z pewno
ścią w czasie trwania Krajowego Zjazdu 
Adwokatury. Zachęcając do dyskusji 
nad tymi i innymi problemami, dotyczą
cymi żywotnych interesów środowiska 
adwokackiego, a sądzę, że także i intere
sów państwa szeroko rozumianych, pra
gnę przedstawić kilka aktualnych infor
macji oraz kilka własnych refleksji.

4. W wykonaniu uchwały Zjazdu 
z 1989 r. Naczelna Rada Adwokacka, 
poprzez powołaną komisję legislacyjną, 
przystąpiła do opracowania projektu no
wej ustawy o adwokaturze. Prace nad 
tym projektem przeciągały się. Ich tok 
przeplatany rozmowami z radcami pra
wnymi, co do zakresu pomocy prawnej 
świadczonej przez oba środowiska, zo
stał zakłócony niespodziewaną noweli
zacją art. 24 ustawy z 23 grudnia 1988 r. 
o działalności gospodarczej.

Projekty ustaw o zmianie ustawy - 
Prawo o adwokaturze oraz o zmianie 
ustawy o radcach prawnych, spotkały się 
na forum sejmowym z poważną kontr
akcją w postaci projektu nowej ustawy 
prawo o adwokaturze. Projekt ten po
wszechnie był nazywany projektem uni
fikacyjnym obu zawodów. Z biegiem 
czasu Krajowa Rada Radców Prawnych 
(KRRP) poparła ten projekt unifikacyj

ny, odstępując od własnego projektu 
zmiany ustawy o radcach prawnych oraz 
poczynionych uzgodnień z samorządem 
adwokackim.

Rozpoczęła się ostra batalia o zacho
wanie tożsamości adwokatury, szczegó
łowo omawiana w „P a 1 e s t r z e ”, po
cząwszy od nr 10 z 1990 r.

Kampania wyborcza oraz wybory do 
Sejmu w 1991 r. przerwały prace legisla
cyjne nad wspomnianymi projektami 

' ustaw i sprawa nowelizacji ustaw doty
czących adwokatów i radców prawnych 
wróciła jakby do punktu zerowego. Pro
gramem minimum stała się tzw. mała no
welizacja, bez której oba zawody, 
a w szczególności adwokatura, nie będą 
mogły skutecznie funkcjonować w no
wych warunkach gospodarczych oraz 
ciągle zmieniających się przepisów pra
wa. Odbyło się wiele spotkań przedsta
wicieli NRA i KRRP. Omówiono wiele 
projektów - bodajże 7 czy 8. Doszło do 
spotkania przedstawicieli z Ministrem 
Sprawiedliwości. W tym czasie odbyły 
się wybory do samorządu radcowskiego, 
zmienił się częściowo skład KRRP, 
a przede wszystkim jej prezes. Ostatecz
nie uzgodniono podstawowe założenia 
nowelizacji obu ustaw i przepisów towa
rzyszących oraz przygotowany został 
projekt ustawy. Nowelizacja tych przepi
sów ma nastąpić, z inicjatywy posel
skiej, w jednej ustawie. Zbierane są pod
pisy posłów pod tym projektem ustawy. 
Proponowana ustawa składałaby się 
z 7 artykułów.

W artykule pierwszym zawarte są 
zmiany w ustawie - Prawo o adwokatu
rze. Projekt zdecydowanie poszerza for
my wykonywania zawodu. Adwokat 
wykonuje zawód w siedzibie wyznaczo
nej mu przez okręgową radę adwokacką, 
a więc: w kancelarii adwokackiej, w ze
spole adwokackim, w spółdzielni adwo
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katów lub w spółce adwokatów i radców 
prawnych. Utworzenie spółki prawa 
handlowego, mającej świadczyć pomoc 
prawną, wymaga zgody okręgowej rady 
adwokackiej. Następuje zrównanie 
wszystkich form wykonywania zawodu 
pod każdym względem. Adwokat nie 
może wykonywać zawodu w formach 
wyżej podanych, jeżeli m.in. pozostaje 
w stosunku pracy. Jednym z zasadni
czych wyznaczników odróżniających 
zawód adwokata od zawodu radcy pra
wnego jest odniesienie do stosunku pra
cy. Zawód adwokata jest zawodem wol
nym, niezależnym i jego wykonywanie 
nie może być skrępowane rygorami pod
porządkowania i zależności, wynikają
cymi z umowy o pracę. Dlatego konse
kwentnie, we wszystkich ustawach doty
czących adwokatury tak mocno ekspo
nuje się, że nie można wykonywać za
wodu adwokata, pozostając jednocześ
nie w stosunku pracy. Wysokość opłaty 
za czynności adwokackie ma ustalać 
umowa zawarta z klientem z tym za
strzeżeniem, że Minister Sprawiedliwo
ści, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Ra
dy Adwokackiej, w drodze rozporządze
nia ustala opłaty za czynności adwokac
kie przed organami wymiaru sprawiedli
wości, stanowiące podstawę do zasądze
nia przez sądy kosztów zastępstwa pra
wnego i kosztów adwokackich, a Na
czelna Rada Adwokacka określa stawki 
minimalne za wszystkie świadczone 
przez adwokata czynności.

Z nowych, ważnych uregulowań na
leży wymienić uprawnienie Ministra 
Sprawiedliwości do wstrzymywania 
wpisów na listę adwokatów w poszcze
gólnych izbach adwokackich na okres 
nie przekraczający lat trzech, jeżeli licz
ba wykonujących zawód adwokatów 
w danej izbie przekracza zapotrzebowa
nie na korzystanie z pomocy prawnej.

Projekt przewiduje możliwość orga
nizowania wspólnie aplikacji adwokac
kiej z aplikacją radcowską, co zakłada 
w przyszłości uzyskanie równych lub 
podobnych kwalifikacji zawodowych, 
które upoważniać będą do wykonywania 
zawodu adwokata czy radcy prawnego 
według uznania osoby zainteresowanej.

Inne proponowane zmiany mają cha
rakter porządkowy, organizacyjny lub 
dostosowany do zmienionych przepisów 
prawa. Zmiany powinny stanowić pier
wszy krok w kierunku opracowania no
wej ustawy - Prawo o adwokaturze.

W artykule drugim proponowanej 
ustawy przedstawione są zmiany w usta
wie o radcach prawnych. Zmiany te 
przewidują wzmocnienie roli samorządu 
radcowskiego, określają rolę i zadania 
zawodu, kto może być wpisany na listę 
radców prawnych oraz wykonywać za
wód radcy prawnego. Długotrwałe nego
cjacje na temat zakresu spraw prowa
dzonych przez radców prawnych i ad
wokatów zaowocowały następującymi 
propozycjami. Wykonywanie zawodu 
radcy prawnego polega na świadczeniu 
pomocy prawnej jednostce organizacyj
nej, a w zakresie działalności gospodar
czej każdemu podmiotowi gospodarcze
mu. Pomoc prawna osobie fizycznej mo
że być świadczona przez radcę prawnego 
w sprawach ze stosunku pracy i ubezpie
czeń społecznych oraz przy czynno
ściach zmierzających do podjęcia dzia
łalności gospodarczej. Do zakresu po
mocy prawnej zalicza się zastępstwo 
prawne, doradztwo prawne, wydawanie 
opinii prawnych, informację prawniczą. 
Radca prawny wykonuje zawód na pod
stawie stosunku pracy lub stosunku zle
cenia, w kancelarii radcy prawnego, 
spółce radców prawnych lub spółce rad
ców prawnych i adwokatów. Zakres po
mocy prawnej, czas jej trwania, warunki
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świadczenia i wynagrodzenia, a jeśli 
chodzi o stosunek pracy także czas 
i miejsce wykonywania świadczenia, 
określa umowa.

Projekt umowy spółki radców pra
wnych i adwokatów wymaga zatwier
dzenia przez radę okręgową izby radców 
prawnych lub przez tę radę i okręgową 
radę adwokacką. Należy to rozumieć 
niewątpliwie w taki sposób, że projekt 
umowy spółki radców prawnych i adwo
katów powinien być zatwierdzony za
równo przez radę okręgową izby radców 
prawnych, jak i przez okręgową radę ad
wokacką. Z przepisem dotyczącym wy
konywania zawodu w spółce z udziałem 
adwokata(ów) w pełni koresponduje 
ważny przepis mówiący o tym, że po
moc prawną dla organów państwowych 
i samorządowych osób prawnych i pod
miotów gospodarczych może świadczyć 
wyłącznie radca prawny lub adwokat na 
zasadach określonych ustawą.

Wzajemną pomoc przy kształceniu 
aplikantów oraz wykonywaniu zawodu 
radcy prawnego i adwokata przewidzia
na jest także w dalszych uregulowa
niach, przyjętych w proponowanej usta
wie. Tak np. okręgowa izba radców pra
wnych może prowadzić aplikację radco
wską wspólnie z okręgową radą adwo
kacką na zasadach określonych wspólnie 
przez KRRP i NRA, a radca prawny mo
że udzielić dalszego pełnomocnictwa 
(substytucji) zarówno innemu radcy pra
wnemu, jak i adwokatowi.

Projekt postuluje zasadę zachowania 
tajemnicy zawodowej stwierdzając, ze 
radca prawny jest obowiązany zachować 
w tajemnicy wobec osób trzecich wszy
stko, o czym dowiedział się w związku 
z udzielaniem pomocy prawnej.

Proponowane zmiany w obu usta
wach powodują konieczność uchylenia 
art. 24 ustawy z 23 grudnia 1988 r.

o działalności gospodarczej. Jeżeli po
moc prawna ma być świadczona profe
sjonalnie, to w żadnym wypadku nie 
można się zgodzić na jej świadczenie 
przez osoby nie przygotowane zawodo
wo, znajdujące się poza kontrolą i odpo
wiedzialnością zawodową, co ma miej
sce pod rządami wspomnianego art. 24. 
Każda osoba poszukująca pomocy pra
wnej, w zależności od jej zakresu, może 
ją znaleźć, przy zachowaniu zasady kon
kurencji i swobodnego wyboru, w kan
celariach, spółkach adwokatów i radców 
prawnych, w zespołach adwokackich 
oraz zatrudniając radcę prawnego na 
podstawie umowy o pracę lub umowy 
zlecenia. Artykuł 24 ustawy o działalno
ści gospodarczej spełnił już swoje - we
dług oceny samorządu adwokackiego 
negatywne zadanie. Dobrze się więc sta
ło, że oba samorządy zgodnie domagają 
się uchylenia tego przepisu. Propozycja 
ta zawarta jest w artykule trzecim propo
nowanej ustawy.

Osoby fizyczne prowadzące działal
ność gospodarczą, polegającą na świad
czeniu pomocy prawnej podmiotom go
spodarczym, nie mające uprawnień wy
nikających z ustawy - Prawo o adwoka
turze lub ustawy o radcach prawnych, 
jak również spółki, w skład których nie 
wchodzą wyłącznie adwokaci i radco
wie prawni lub których przedmiot dzia
łalności obejmuje inne dziedziny poza 
świadczeniem pomocy prawnej powinny 
do dnia 31 grudnia 1993 r. zmienić swój 
skład osobowy i przedmiot działalności, 
dostosowując go do wymagań ustaw 
wyżej wskazanych lub zlikwidować 
swoją działalność (artykuł szósty proje
ktu ustawy).

Pozostałe artykuły projektu ustawy 
przewidują pewne zmiany w kodeksie 
postępowania cywilnego (art. 87, 94, 98, 
99) i w kodeksie postępowania karnego
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(art. 87), dostosowane do nowych regu
lacji oraz dotyczą wejścia w życie tej 
ustawy.

Projekt ustawy, jeżeli tylko wpłynie 
do Sejmu, natychmiast opublikujemy 
w pełnym brzmieniu w „ P a l e -  
s t r z e ” jak również będziemy infor
mować o dalszych losach i pracach le
gislacyjnych. Uchwalenie przez Sejm 
RP, w trybie szybkim, proponowanej no
welizacji zakończyłoby niepotrzebny, 
przeciągający się w czasie, spór dwu bli
skich w istocie rzeczy środowisk, skie
rowałoby ich energię na tory współpracy 
oraz wspólnego przeciwstawienia się 
groźnej konkurencji ze strony firm za
granicznych i działających na obrzeżach 
prawa i bezprawia tzw. przedstawi
cielstw. Zgodna współpraca obu samo
rządów zagwarantuje także przepływ 
osób z jednego zawodu do drugiego na 
zasadach określonych w ustawie - Pra
wo o adwokaturze i ustawie o radcach 
prawnych.

5. Wczasie niektórych zgromadzeń 
izbowych wypowiadane były poglądy, 
które nie powinny pozostać niezauważo
ne. Może zostaną one przedstawione na 
forum Zjazdu w takiej lub innej postaci, 
a w każdym razie Zjazd, określając kie
runki działania na najbliższe trzy lata, 
powinien o nich wiedzieć i mieć je na 
względzie. Formułowane są one w kon
tekście stawianych pytań: po co nam jest 
samorząd? Czy tylko po to, abyśmy ło
żyli na jego utrzymanie znaczne środki 
Finansowe itp.? Wypowiedziana tu zo
stała myśl, że jedyną wartością wymier
ną przynależności do zawodu (przynaj
mniej dla osoby tę myśl wypowiadają
cej) jest posiadanie legitymacji adwo
kackiej, umożliwiającej występowanie 
przed sądami. Wypowiedziany został 
także pogląd, że adwokatura powinna 
odrzucić sztandary (takiego użyto okre
8

ślenia) z przebrzmiałymi już hasłami 
walki o zasady ogólne, sprawy narodo
we, a każdy adwokat powinien zajmo
wać się wyłącznie pracą zawodową 
w celu uzyskania maksymalnego docho
du. Samorząd adwokacki, jeżeli już musi 
istnieć, to powinien podejmować swoje 
działania w tym tylko kierunku. Nie ule
ga wątpliwości, że przedstawione poglą
dy stanowią próbę odejścia od dotych
czasowego etosu związanego z wykony
waniem zawodu adwokata.

Nikt, kto obserwuje rozwój życia po
litycznego, gospodarczego i społeczne
go w naszym kraju, nie może nie do
strzec konieczności i potrzeby zmian 
struktur organizacyjnych samorządu ad
wokackiego, jego form działania oraz 
form wykonywania zawodu. Należy je 
z całą pewnością dostosować do zmie
niających się warunków. Podzielić nale
ży zarzut, że niektóre struktury organiza
cyjne są zbyt zbiurokratyzowane, nie 
najlepiej przystające do potrzeb, a także 
możliwości finansowych. Zbędne np. 
wydaje się istnienie aż 24 izb, zbyt wiele 
rozbudowanych jest agend zarządzanych 
centralnie. Obowiązuje sporo niepo
trzebnych, mało efektywnych przepi
sów. Były one narzucane samorządowi 
przez poprzedni system prawny, zakła
dający powszechnie obowiązujący cen
tralizm. To wszystko powinno ulec 
zmianie, uporządkowaniu i uproszcze
niu w przyszłej, nowej ustawie o adwo
katurze.

Wydaje się, że wiele będzie można 
zmienić na podstawie proponowanej no
welizacji ustawy-Prawo o adwokaturze. 
Zjazd zaś powinien dokonać przeglądu 
przepisów uchwalonych przez organy 
samorządowe i wszędzie tam, gdzie to 
tylko będzie możliwe, przepisy te nale
żałoby dostosować do zachodzących 
przemian. Zmiany te, w powiązaniu
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z wyborami do organów samorządo
wych nowych, młodych ludzi, są nie
zbędne, jak świeża, ożywcza krew dla 
organizmu. Nie mogą być natomiast po
dawane w wątpliwość podstawowe za
sady, na których oparta jest adwokatura 
i na podstawie których wykonywany jest 
zawód adwokata.

Zawodu adwokata, jako osoby ściśle 
współpracującej z wymiarem sprawied
liwości w bardzo szerokim jego rozu
mieniu i jako osoby zaufania publiczne
go, nie można wykonywać w pustce or
ganizacyjnej, w abstrakcji społecznej 
i politycznej. Może on być wykonywany 
albo w ramach organizacji samorządo
wej, albo w charakterze funkcjonariusza 
państwowego. Historia wykazała już ja
ką negatywną wartością społeczną i po
lityczną może być zawód adwokata wy
konywany w charakterze funkcjonariu
sza państwowego lub w ramach quasi- 
samorządu, będącego w rzeczywistości 
organem władzy państwowej.

Historia wykazała także, że dla pra
widłowego funkcjonowania niezależne
go sądownictwa oraz dla bezpieczeń
stwa obrotu prawnego niezbędne jest ist
nienie niezależnej adwokatury. Nieza
leżność adwokatury jako całości oraz 
niezależność adwokata wykonującego 
zawód w konkretnej sprawie może za
pewnić tylko i wyłącznie samorząd od
powiadający za swój skład osobowy, 
majacy własne sądownictwo i ustalający 
zasady etyki i godności zawodu, odpo
wiadający za przygotowanie zawodowe 
swoich członków, dbający o ich warunki 
materialne, wpływający na kształtowa
nie i stosowanie prawa, otwarty na 
wszystkie ważniejsze problemy społe
czeństwa i państwa, a w szczególności 
dbający o przestrzeganie i ochronę praw 
i wolności obywatelskich.

W życiu społecznym ujawniają się 
trudne do przewidzenia paradoksy. Jed
nym z największych byłby ten, aby 
w czasie, gdy różne grupy społeczne, 
wykonujące różne zawody, uważają za 
konieczne organizowanie się w samo
rządy zawodowe (ostatnio powstał np. 
samorząd rewidentów finansowych), 
w szeregach adwokatury odzywały się, 
chociażby pojedyńcze, głosy kwestionu
jące tego rodzaju organizację zawodu. 
Słusznie jesteśmy dumni z tego, że sa
morząd adwokacki jest jednym z najstar
szych samorządów w naszym kraju, że 
przetrwał wszystkie najgorsze czasy i że 
cieszy sie dużym zaufaniem społecz
nym. Jak wspomniałem wyżej, do zadań 
samorządu zawodowego należy także 
dbanie o zapewnienie członkom tego sa
morządu odpowiednich warunków ma
terialnych. Co to oznacza? W jaki spo
sób zadanie to ma być realizowane? Pa
dają zarzuty, że organy adwokatury nie
wiele czynią, lub że nie czynią wszy
stkiego, co mogłyby, w celu wykonania 
tej swojej zasadniczej powinności. 
Wskazuje się na niekorzystny system 
ubezpieczeń społecznych w przypadku 
kancelarii adwokackich, na nadmiernie 
progresywny system podatkowy, na ana
chronizm obowiązującej tzw. taksy ad
wokackiej, w szczególności w sprawach 
karnych i majątkowych, na nadmierne 
ograniczenie możliwości reklamy itp.

Nie wdając się w bliższą analizę za
sadności tych i innych zarzutów, należy 
jednak zwrócić uwagę na kilka istotnych 
spraw.

Adwokaci w codziennej praktyce 
w zdecydowanej większości udzielają 
pomocy prawnej zwykłym, szarym oby
watelom, uzyskującym dochody zbliżo
ne co najwyżej do średniej krajowej. Po
stępująca pauperyzacja społeczeństwa 
odbija się, siłą rzeczy, na dochodach,
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a także możliwościach ich uzyskania, 
adwokatów. Jednakże zapotrzebowanie 
na pomoc prawną nie maleje. Wzrasta 
więc liczba spraw prowadzonych z urzę
du. Skarb Państwa zaś, ze znanych po
wszechnie powodów, nie wywiązuje się 
ze swojego obowiązku płacenia za pracę 
wykonaną na rzecz osób pozostających 
w niedostatku materialnym. Organy sa
morządowe adwokatury w pełni zdają 
sobie sprawę z groźby tego zjawiska. Po
dejmują próby zmierzające do ograni
czenia negatywnych skutków wynikają
cych stąd dla adwokatów, ale również 
nie mogą pozostawać obojętne na los ty
sięcy obywateli poszukujących niezbęd
nej pomocy prawnej.

Społeczeństwo polskie ulega głębo
kim przeobrażeniom. Następuje jego 
znaczne zróżnicowanie na ludzi bied
nych i bogatych, na gorzej i lepiej sytuo
wanych materialnie. Zdecydowaną wię
kszość stanowią ci pierwsi. Podobnie 
dzieje się również i w adwokaturze. Wy
soką cenę za transformację ustrojową 
musi zapłacić całe społeczeństwo. Po
wiem wyraźnie. Tę cenę warto zapłacić, 
z tym jednak zastrzeżeniem, że koszty 
tej operacji powinny być rozłożone w ja
kiejś sensownej proporcji do uzyskiwa
nych dochodów.

Organy samorządu adwokackiego 
muszą chronić przed negatywnymi skut
kami ekonomicznymi wszystkich swo
ich członków oraz wszystkie formy wy
konywania zawodu w sposób jednako
wy. Wszyscy powinni mieć zapewnione 
odpowiednie warunki sprzyjające uzy
skiwaniu odpowiednich środków mate
rialnych, jednakże koledzy uzyskujący 
najwyższe dochody nie mogą żądać, aby 
tylko ich interes był w najwyższym sto
pniu uwzględniany.

Z inicjatywy samorządu adwokac
kiego nastąpiło polepszenie sytuacji
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w zakresie ubezpieczeń społecznych dla 
adwokatów wykonujących zawód 
w kancelariach adwokackich. Ma to 
szczególne znaczenie dla młodszych ko
legów, którzy jeszcze nie muszą myśleć 
o czekających ich emeryturach czy ren
tach. Weszło w życie nowe rozporządze
nie Ministra Sprawiedliwości o opłatach 
za świadczoną pomoc adwokacką, prze
widujące znaczne podwyższenie dotych
czasowych stawek. Najniższe, lecz po
ważnie podwyższone opłaty za czynno
ści świadczone przed sądami mają stano
wić podstawę do zasądzania opłat za 
sprawy prowadzone z urzędu.

Znaczna liczba adwokatów i aplikan
tów adwokackich przechodzi intensyw
ne doskonalenie zawodowe w zagrani
cznych firmach prawniczych, kancela
riach adwokackich oraz uczestniczy 
w różnych sympozjach, kursach i sta
żach organizowanych przez najwybit
niejszych fachowców zagranicznych. 
Korzystając z pomocy adwokatów ame
rykańskich polskiego pochodzenia duża 
grupa młodszych adwokatów przejdzie 
specjalistyczne przeszkolenie w ważnej 
dziedzinie ochrony praw i wolności oby
watelskich. Dzięki tym wszystkim stara
niom podejmowanym przez organy sa
morządowe adwokatura polska coraz le
piej staje się przygotowana do aktywne
go uczestnictwa w świadczeniu pomocy 
prawnej w międzynarodowym obrocie.

Jednakże dla zapewnienia możliwo
ści uzyskiwania najlepszych efektów 
ekonomicznych nie powinno poświęcać 
się obowiązujących przy wykonywaniu 
adwokata podstawowych zasad, pew
nych obowiązujących od dawna standar
dów.

Dobrze więc się stało, że Naczelna 
Rada Adwokacka na dwóch ostatnich 
plenarnych posiedzeniach zajęła się nie
którymi z nich, poświęcając im specjalne
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uchwały. Uchwały te dotyczą zajęć ubo
cznych, jakie mogą wykonywać adwo
kaci zajmujący się praktyką adwokacką 
oraz zakresu dopuszczalnej reklamy. Na
czelna Rada Adwokacka, dokonując wy
kładni §22 „Zbioru zasad etyki adwo
kackiej i godności zawodu”, wyjaśniła, 
że niedopuszczalne jest m.in. korzysta
nie z usług pośredników, narzucanie ko
mukolwiek swej pomocy prawnej, pozy
skiwanie klienteli w sposób niezgodny 
z zasadą lojalności wobec kolegów, re
klamowanie swojej osoby w czasie wy
stępowania w środkach masowego prze
kazu, wchodzenie w porozumienie 
z osobą nie będącą adwokatem lub radcą 
prawnym w celu wspólnego prowadze
nia kancelarii itp. Dopuszczalna reklama 
pozwalałaby na informowanie, w szcze
gólności w środkach masowego przeka
zu, o działalności zawodowej adwokatu
ry, na publikowanie adresów kancelarii 
adwokackich, zespołów adwokackich, 
spółek adwokackich. Informacje takie 
przekazywane byłyby przez NRAi okrę
gowe rady adwokackie. Ogólnie charak
teryzując tę uchwałę można by stwier
dzić, że NRA wypowiada się przeciwko 
reklamie konkretnego adwokata, a jest 
za propagowaniem adwokatury jako 
zbiorowości, zajmującej się i wyspecja
lizowanej w udzielaniu pomocy prawnej 
wszystkim osobom fizycznym i pra
wnym oraz podmiotom obrotu gospo
darczego.

Na II Krajowym Zjeździe Adwokatu
ry w 1986 r. zastanawialiśmy się nad 
idealnym modelem adwokata na użytek 
czasów współczesnych. Wypowiedziana 
została wówczas przez Prezesa NRA 
myśl, że model taki zakłada wyekspono
wanie 3 zespołów wartości: intelektu, 
etyki i patriotyzmu.1 Wartości te powin
ny się nawzajem przenikać, tworzyć har
monijną całość. Temat ten jest zawsze

aktualny. Sądzę, że powinien być rów
nież przedmiotem dyskusji zjazdowej 
w 1992 r.

Co i jak czynić, aby adwokaci byli 
jak najlepiej przygotowani do świadcze
nia pomocy prawnej na wysokim pozio
mie, w warunkach zmieniającego się sy
stemu prawnego, gospodarczego i poli
tycznego? Czy proces kształcenia lub 
doskonalenia zawodowego powinien za
kładać istnienie specjalizacji faktycznej 
lub normatywnej? Czy i w jakim zakre
sie należałoby dostosować Zbiór zasad 
etyki adwokackiej i godności zawodu do 
zmieniających się warunków zewnętrz
nych i wewnętrznych w adwokaturze? 
W jaki sposób doprowadzić do tego, aby 
postępowanie dyscyplinarne w wię
kszym stopniu, niż dotychczas, pełniło 
funkcję środka ochrony adwokatury, jej 
dobrego imienia i godności? Co obecnie 
ma stanowić miarę patriotyzmu przy wy
konywaniu zawodu adwokata?

To są tylko niektóre z licznych pytań, 
które wymagają właściwej odpowiedzi 
ze strony całej adwokatury oraz od każ
dego z nas, wykonującego zawód adwo
kata.

6. Czy adwokatura polska bierze nad
mierny, niedostateczny, czy dostateczny 
udział w życiu publicznym? Czy powin
na ograniczyć swoją działalność publi
czną tylko do wykonywania ściśle profe
sjonalnych zadań? Czy i jak dalece 
udział poszczególnych adwokatów 
w życiu publicznym i prezentowane 
przez nich poglądy mogą być utożsamia
ne ze stanowiskiem adwokatury jako 
pewnej zbiorowości? oto następne - jak 
sądzę - ważne pytania.

Na przestrzeni ostatnich, przeszło 
siedemdziesięciu, lat, począwszy od de
kretu Naczelnika Państwa w przedmio
cie „Statutu tymczasowego palestry Pań
stwa Polskiego”, wszystkie regulacje
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prawne dotyczące adwokatury, w wię
kszym lub mniejszym zakresie, przewi
dywały jej udział w życiu publicznym 
kraju. Niezależnie od tych regulacji ad
wokatura polska zawsze zabierała głos 
na temat wszystkich ważniejszych wy
darzeń zachodzących w życiu państwa 
i narodu.

Obowiązujące „Prawo o adwokatu
rze” uznało adwokaturę za zawód powo
łany nie tylko do udzielania tradycyjnej 
pomocy prawnej, ale również do współ
działania w ochronie praw i wolności 
obywatelskich oraz w kształtowaniu 
i stosowaniu prawa. W tym znaczeniu 
adwokatura jest prawnie zobowiązana 
do brania udziału w życiu publicznym, 
jest to jej obowiązek i jednocześnie za
szczyt. Zachodzące w świecie przemia
ny powodują, że prawa i wolności oby
watelskie stają się uniwersalną normą 
prawną, poprzez którą dokonuje się wy
kładni systemów prawnych obowiązują
cych w poszczególnych państwach. Zo
bowiązanie adwokatury do „współdzia
łania w ochronie praw i wolności oby
watelskich” oznacza nie tylko prawo do 
interpretacji tego pojęcia, m.in. na pod
stawie orzecznictwa Europejskiego Try
bunału Praw Człowieka, ale również 
prawo do podejmowania działań lub 
współdziałania za pomocą wszelkich 
prawnie dopuszczalnych środków we 
wszystkich sytuacjach, w których prawa 
i wolności obywatelskie są lub mogą być 
zagrożone.

Niepokojące zjawiska zachodzą, jeśli 
chodzi o tworzenie i stosowanie prawa. 
Pospiesznie przygotowywane i uchwala
ne ustawy w wielu przypadkach obar
czone są „grzechami” złej legislacji, tj. 
brakiem precyzji, jasności i jednoznacz
ności wprowadzanych regulacji, jak 
również brakiem przewidywania skut
ków gospodarczych, społecznych i poli
12

tycznych, jakie wywoła określony akt 
prawny. Podobnymi grzechami dotknię
te są akty wykonawcze, do znacznej zaś 
liczby uchwalonych ustaw przepisy wy
konawcze w ogóle się nie ukazały.

Stosowanie prawa - to przenoszenie 
obowiązujących norm do naszego, zwy
kłego, potocznego życia. Objawia się to 
m.in. w postępowaniach sądowych czy 
administracyjnych, w których uprawnio
ne podmioty proszą o wydanie stosow
nych orzeczeń lub decyzji. Coraz więcej 
różnych spraw rozpatrywanych jest na 
drodze postępowania sądowego. Jest to 
kierunek całkowicie słuszny i prawidło
wy. Członkowie adwokatury byli nie tyl
ko zwolennikami, ale również w poważ
nym stopniu prekursorami tych dążeń 
i konkretnych zmian. Jeżeli występują 
w tej kwestii wątpliwości, to wynikają 
one z trzech powodów: po pierwsze - 
z ułomności legislacji, po drugie - z nie
dostatków organizacyjnych i kadrowych 
sądownictwa, po trzecie - z nadmiernej, 
ciągle postępującej fiskalizacji postępo
wania sądowego. „Często słyszymy od 
naszych klientów co nam dają najlepsze 
przepisy, jeżeli na orzeczenia nadające 
się do wykonywania nawet w najpro
stszej sprawie, musimy czekać przez 
długie miesiące, a niejednokrotnie i la
ta”. A przecież chodzi tu o najważniej
sze dla obywatela sprawy osobiste, ma
jątkowe, gospodarcze, zapewniające mu 
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. 
Proces ten w dawnych latach był kryty
kowany i zwalczany. I znów pewien pa
radoks. Obywatel, który płaci podatki, 
m.in. na utrzymanie sprawnie funkcjo
nującego wymiaru sprawiedliwości, 
w sytuacji, kiedy dochodzi do rozpozna
nia jego własnej wprawy, musi łożyć ol
brzymie kwoty na postępowanie toczące 
się w „ślimaczym” tempie, w ramach te
go właśnie wymiaru sprawiedliwości.
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Dobrze by było, abyśmy wszyscy zasta
nowili się nad tym, czy nadmierna fiska- 
lizacja wymiaru sprawiedliwości pozo
staje w zgodności z podstawowymi pra
wami obywatela, które gwarantują mu 
dostępność (w rozumieniu ekonomicz
nym również) do właściwego sądu.

W dyskusjach i praktyce dnia co
dziennego stale powraca pytanie doty
czące stosunku do prawa z lat 1944 - 
1989, a więc do norm prawnych z okre
su PRL-u. Wszyscy się zgadzają, że pil
ną potrzebą jest uchwalenie nowej Kon
stytucji III Rzeczpospolitej, a jednak ani 
małej, ani nowej Konstytucji, jak nie by
ło, tak i nie ma. Nowa Konstytucja po
winna dostosować prawa i wolności 
obywatelskie do obowiązujących norm 
prawa międzynarodowego, które w wię
kszości były przez Polskę ratyfikowane. 
Bardzo często używa się argumentu, że 
Konstytucja z 1952 r. zawiera tak ogólne 
regulacje, że można w nich pomieścić 
prawa i wolności obywatelskie rozumia
ne współcześnie. Argument ten używany 
jest na rzecz coraz powszechniej wypo
wiadanego stwierdzenia, że powinny za
jąć się najpierw gospodarką, a przyszłe 
rozwiązania konstytucyjne mogą jeszcze 
poczekać. Jakby te sfery, a więc sferę 
gospodarki i sferę budowy ustroju pań
stwa, można było rozdzielić lub wydzie
lić. Z poglądami takimi nie można się 
zgodzić. Nie powinny być one akcepto
wane przez przedstawicieli zawodu po
wołanego do ochrony praw i wolności 
obywatelskich. Na pytanie dlaczego, od
powiedź wydaje się prosta. Konstytucja 
z 1952 r. oparta była na zupełnie od
miennych zasadach filozoficznych niż te 
zasady, które legły u podstaw praw 
i wolności obywatelskich w państwach 
demokratycznych. Nawet te wartości, 
które formalnie były głoszone lub które 
miały być chronione, muszą ulec daleko

posuniętej reinterpretacji. Przykładowo: 
los człowieka, jako najwyższa wartość, 
powiązany został z zasadą kolektywi
zmu i walki klasowej. Takie powiązanie 
musi być odrzucone na rzecz poszano
wania indywidualności człowieka. Poję
cie wolności ujmowane w formie jak 
najbardziej deklaratywnej wyrażało nad
rzędność interesów państwa nad inter
esem obywatela. Problem wolności od 
ingerencji państwa w życie obywatela 
w ogóle nie istniał. Pojęcia tego nie wią
zano z zasadami pluralizmu, praworząd
ności, zasadą podziału władzy.2 Normy 
konstytucyjne mają bezpośredni wpływ 
na kształtowanie całego systemu pra
wnego.

Dlatego we wszystkich tych i podo
bnych sprawach nie powinno zabraknąć 
wyraźnego stanowiska adwokatury. 
W jakiej formie powinno ono być wyra
żane? Wydaje się, że w zależności od 
wagi problemu. Najczęściej stosowane 
formy to: opinie na temat poszczegól
nych aktów ustawodawczych, eksperty
zy indywidualne i zbiorowe, wystąpie
nia pro memoria w konkretnych spra
wach, uchwały Naczelnej Rady Adwo
kackiej lub Prezydium NRA, uchwały 
Krajowego Zjazdu. Można także wystę
pować z inicjatywami, wykorzystując 
znaczną grupę posłów - adwokatów.

W jaki sposób i przez kogo wystąpie
nia adwokatury są i powinny być opra
cowywane? Przy Okręgowej Radzie Ad
wokackiej w Warszawie została powoła
na specjalna komisja, pod przewodnic
twem adw. J. Czerniakowskiego, która 
opracowała wiele opinii dotyczących 
ustaw gospodarczych i z dziedziny pra
wa cywilnego. Komisję tę prosiło też 
Prezydium NRA o wyrażenie stanowi
ska w sprawach, w których przesyłano 
NRA odpowiednie projekty ustaw. Kole
dzy adwokaci występowali wielokrotnie
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jako eksperci różnych komisji sejmo
wych i senackich. Odnosi się jednak 
wrażenie, że naczelne organy samorzą
dowe adwokatury nie zrealizowały 
w pełni obowiązku wypowiadania się 
w ważnych sprawach publicznych. Ad
wokatura, uwikłana w spór o obronę 
swojej podmiotowości, nie wykorzystała 
wszystkich możliwości dla przedstawie
nia swojego stanowiska w sprawach 
istotnych dla społeczeństwa i państwa.

Opiniowanie skomplikowanych 
aktów ustawodawczych i ocena stoso
wanego prawa - wymaga odpowiednie
go przygotowania, wiedzy ogólnej, zna
jomości międzynarodowego prawa po
równawczego, techniki legislacyjnej. 
Nie mogą się tym zajmować ludzie przy
padkowo powoływani. Wydaje się, że 
przy Ośrodku Badawczym Adwokatury 
powinna powstać właściwa komórka, 
która, na zlecenie NRA lub okręgowych 
rad adwokackich, byłaby w stanie przy
gotować potrzebną opinię, ekspertyzą 
lub projekt aktu normatywnego. W wię
kszym, niż dotychczas stopniu należało
by do takich właśnie prac wykorzysty
wać osoby zajmujące się działalnością 
naukową, a wpisane na listę adwokacką. 
Zjazd i na tę działalność organów adwo
katury powinien zwrócić baczniejszą 
uwagę, albowiem nie do zaakceptowania 
jest pogląd, że adwokatura powinna zaj
mować się tylko i wyłącznie profesjonal
nym świadczeniem pomocy prawnej.

Środowisko adwokackie było i jest 
bardzo zróżnicowane pod względem po
litycznym, światopoglądowym, wieku, 
doświadczenia, wiedzy ogólnej i wiedzy 
praktycznej. W latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych spoiwem łączącym 
środowisko była niechęć do panującego 
ustroju, dążenie do jego przekształcenia, 
a w końcu do jego zmiany. Z tych powo
dów niektórzy przedstawiciele adwoka
14

tury byli represjonowani, środowisko 
uchodziło za reakcyjne, uchylane były 
uchwały organów samorządowych z hi
storycznymi już uchwałami Krajowego 
Zjazdu Adwokatury w 1983 r. W ostat
nich latach nastąpiło dalsze polityczne 
zróżnicowanie się środowiska. Chyba 
wszystkie najważniejsze orientacje poli
tyczne mają w szeregach adwokackich 
swoich przedstawicieli lub sympatyków.

Czy w takiej mozaice politycznej sa
morząd adwokacki może wypracowy
wać jednolite stanowisko? Odwołajmy 
się do doświadczeń z przeszłości. 
W okresie międzywojennym zróżnico
wanie polityczne i światopoglądowe ad
wokatów było większe lub zbliżone do 
obecnego. A jednak w podstawowych 
kwestiach samorząd adwokacki nie
zmiennie wyrażał te same poglądy, 
w których bronił interesu nadrzędnego 
w sprawach ogólnycn oraz interesu śro
dowiska w sprawach zawodowych i by
towych.

Podstawową sprawą jest, aby adwo
katura była w pełni niezależna od wła
dzy państwowej oraz od jednej orientacji 
politycznej. W organach samorządo
wych powinni zasiadać przedstawiciele 
wielu orientacji politycznych, a przede 
wszystkim osoby, które na plan pierwszy 
w swojej działalności wysuwają działal
ność samorządową. W warunkach pań
stwa demokratycznego stosowanie zasa
dy consensusu oraz przestrzeganie obo
wiązujących procedur pozwoli zawsze 
na wypracowanie stanowiska zgodnego 
z wolą i interesem środowiska.

Wielką rolę w życiu każdego środo
wiska zawodowego odgrywają jednostki 
wybitne, szczególnie pełniące ważne 
funkcje publiczne, państwowe. Najczę
ściej osoby te powoływane są do pełnie
nia tych funkcji z inicjatywy partii lub 
ugrupowań politycznych. Mają realizo
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wać ich program. Jednakże w odbiorze 
społecznym istotne znaczenie ma ich 
przynależność środowiskowa, wykony
wany zawód. Według wartości obowią
zujących w danym środowisku oraz we
dług predyspozycji, jakimi dysponują 
przeciętnie członkowie danego zawodu, 
ocenia się ich możliwości i przydatność 
do pełnienia służby publicznej. Ich suk
cesy są c z a s a m i ,  nieśmiało, zapisy
wane na konto środowiska, natomiast 
ich porażkami z a w s z e  obciążane jest 
środowisko zawodowe, z którego się 
wywodzą. Reprezentując partie polity
czne, chcąc czy nie chcąc, reprezentują 
również własne środowisko zawodowe. 
Nakłada to na nich pewne obowiązki 
także w stosunku do tego środowiska. 
Pewne minimum, które powinno być 
przestrzegane - to niegłoszenie poglą
dów całkowicie sprzecznych z zasada
mi, na których oparty jest dany zawód 
i jego samorząd, oraz niepodejmowanie 
działań godzących w racje i pozycję spo
łeczną zawodu. Pewne minimum - to 
także przestrzeganie reguł postępowania 
obowiązujących w danym środowisku.

Zawód adwokata określany jest jako 
zawód walki. Walki o poszanowanie 
prawa, a jednocześnie walki o jak najle
psze rozwiązanie dla reprezentowanej 
strony. W walce tej nie może być od
stępstw od zasad prawa. W walce tej 
często zawierane są ugody w interesie 
osób wiodących spór, podyktowane wy
maganiami otaczającej rzeczywistości. 
Do cech adwokata zalicza się umiejęt
ność zjednywania sobie ludzi, pewną 
zręczność i układność, wyważony dobór 
argumentów, rzeczowość w sięganiu po 
słowo.

Już po raz drugi od 1989 r. w parla
mencie RP zasiada licząca się grupa po
słów i senatorów wpisanych na listę ad
wokacką. Koledzy adwokaci pełnią tak

że funkcje państwowe, ministerialne. 
Dla Zjazdu w 1989 r. było to zjawisko 
nowe, fascynujące. Obecny Zjazd bogat
szy będzie w doświadczenia minionych 
lat. Mam nadzieję, że i ten problem zo
stanie podniesiony w dyskusji i uchwa
łach zjazdowych. Chodzi o zastanowie
nie się, co uczynić, aby interes ogólny 
był jak najlepiej kojarzony z interesem 
środowiskowym w działalności adwoka
tów pełniących ważne funkcje publicz
ne, i kiedy głoszone przez nich poglądy 
mogłyby być uznane za zgodne z intere
sem całej adwokatury.

7. Sprawa Ostatnia, o której chcę na
pisać kilka zdań. Sprawa wywołująca 
szalone emocje, niesłychanie nośna spo
łecznie. Sprawa dekomunizacji. Rów
nież w środowisku adwokackim. Moją 
intencją jest przede wszystkim przyto
czenie i uporządkowanie najistotniej
szych faktów. Podnoszono zarzut, że ad
wokatura jest jedynym zawodem spoś
ród zawodów związanych z wymiarem 
sprawiedliwości, który nie przeszedł 
żadnej weryfikacji. Weryfikację przeszli 
prokuratorzy, a w pewnym sensie także 
sędziowie poprzez wybór nowego skła
du Sądu Najwyższego oraz mianowanie 
sędziów sądów apelacyjnych. W adwo
katurze temat ten nie został w ogóle pod
jęty.3 Zaczęły jednak ukazywać się pub
likacje prasowe, w których ujawniano 
byłych sędziów i prokuratorów obwinia
nych o branie udziału lub wydawanie 
w przeszłości okrutnych i niesprawiedli
wych orzeczeń w postępowaniach pro
kuratorskich i sadowych, a którzy nastę
pnie zostali wpisani na listę adwokacką. 
Niektórzy z nich w dalszym ciągu za
wód ten wykonują, przeważnie jako 
emeryci. Trzeba wyraźnie stwierdzić, że 
w środowisku adwokackim zgłaszane 
były od dawna postulaty zmierzające do 
przeprowadzenia w jakimś stopniu po
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stępowania weryfikacyjnego. Pierwszy 
raz próbę taka podjęto po roku 1956 
w Warszawie, zakończoną przejęciem 
akt wszczętych postępowań dyscyplinar
nych przez ówczesne Ministerstwo 
Sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego 
samorząd akt tych nie odzyskał, mimo 
podejmowanych starań. Wielokrotnie, 
szczególnie w środowisku warsza
wskim, żądania te były podnoszone.

W 1991 r. problem ten był rozważa
ny na plenarnym posiedzeniu Naczelnej 
Rady Adwokackiej. Należałoby udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi na zasadni
cze pytanie: „co organy samorządowe 
mogą uczynić, jeżeli zostanie ujawniony 
czyn popełniony przez adwokata przed 
wpisem na listę adwokacką, jeżeli czyn 
ten nie był znany okręgowej radzie ad
wokackiej w chwili wpisu, a stanowiłby 
przeszkodę do wpisu”? Po wszechstron
nej dyskusji plenum NRA zaleciło, aby 
w każdym takim przypadku następowa
ło skreślenie takiej osoby z listy adwo
kackiej w trybie art. 74 prawa o adwoka
turze. W skali kraju zapadło kilka takich 
decyzji. Odnosiły się one przede wszy
stkim do osób, które pełniąc obowiązki 
sędziego wojskowego brały udział 
w wydawaniu wyroków śmierci za czy
ny o charakterze politycznym, które to 
wyroki zostały wykonane. Postępowa
niami w trybie art. 74 prawa o adwoka
turze objęte są też osoby, które pełniąc 
obowiązki prokuratorów, które prowa
dziły postępowania przygotowawcze, 
brały udział w posiedzeniach sądów albo 
asystowały przy wykonywaniu kar 
śmierci w sprawach o charakterze poli
tycznym, jeżeli ich zachowanie uwłacza
ło godności prawnika. Niektóre rady 
okręgowe w tego rodzaju sprawach 
wznawiały postępowania w sprawie 
wpisu na podstawie art. 145 §1 pkt
16

5 i art. 149 §1 k.p.a. w związku z art. 44 
i 47 prawa o adwokaturze.

Zdaniem Naczelnego Sądu Admini
stracyjnego, rozważenia wymaga kwe
stia relacji przepisu art. 74 prawa o ad
wokaturze do art. 145 §1 pkt 5 k.p.a. Art. 
74 jest niewątpliwie przepisem szcze
gólnym w stosunku do art. 145 k.p.a. 
i wobec tego do sytuacji, o których mo
wa w art. 74 prawa o adwokaturze,wyłą
czona jest przesłanka określona w art. 
145 §1 pkt 5 k.p.a. W odniesieniu do 
identycznego stanu faktycznego nie wol
no stosować równolegle dwóch trybów 
postępowań zmierzających do wzrusze
nia ostatecznej decyzji w sprawie wpisu 
danej osoby na listę adwokacką. Tryb 
szczególny, przewidziany w art. 74 pra
wa o adwokaturze, wyłącza tryb „ogól
ny” przewidziany w art. 145 §1 pkt 5 
k.p.a. Naczelny Sąd Administracyjny 
zwrócił uwagę, że odwoływanie się 
do treści art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z 27 czerwca 1950 r. mogłoby - w razie 
stwierdzenia naruszenia prawa material
nego przy dokonywanych wówczas wpi
sach na listę adwokatów - stworzyć 
problem właściwej reprezentacji osób 
występujących w charakterze adwokata. 
Problem taki nie powstaje w przypadku 
rozpoznania sprawy na podstawie art. 74 
prawa o adwokaturze, gdyż skutki zasto
sowania tego przepisu działają wyłącz
nie na przyszłość, mimo że przyczyna 
jego zastosowania tkwi w przeszłości.4 
Prowadząc postępowania w trybie art. 
74 prawa o adwokaturze w stosunku do 
osób, które nigdy nie powinny wykony
wać zawodu adwokata, okręgowe rady 
adwokackie zaostrzyły jednocześnie 
kryterium rękojmi w stosunku do wszy
stkich osób ubiegających się o wpis na 
listę adwokacką, a w szczególności 
w stosunku do osób, które pełniąc odpo
wiedzialne funkcje państwowe przyczy
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niły się do łamania elementarnych zasad 
praworządności.

Uchwałą z 5 marca 1992 r Okręgowa 
Rada Adwokacka w Warszawie postano
wiła wystąpić do Naczelnej Rady Adwo
kackiej z wnioskiem o: 1) zwócenie się 
do Urzędu Ochrony Państwa oraz Mini
sterstwa Spraw Wewnętrznych z żąda
niem nadesłania list adwokatów lub apli
kantów adwokackich, którzy w czasie 
wykonywania zawodu adwokackiego 
lub odbywania aplikacji adwokackiej 
w latach 1945-1989 byli jednocześnie 
informatorami, współpracownikami lub 
pracownikami tych urzędów albo podle
głych im jednostek organizacyjnych 
wszystkich szczebli, 2) zwrócenie się do 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
z wezwaniem o wystąpienie z analogi
cznym wnioskiem w odniesieniu do 
osób wpisanych na listę radców pra
wnych. Na wniosek Dziekana ORA 
w Warszawie sprawa ta została dopisana 
do porządku dziennego plenarnego po
siedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej 
w dniach 4 i 5 kwietnia 1992 r. W wyni
ku długotrwałej dyskusji, w czasie której 
przedstawiane były różne stanowiska, 
Naczelna Rada Adwokacka upoważniła 
Prezydium NRA do przeprowadzenia 
rozmowy z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych, poinformowania o treści propono
wanej przez ORA w Warszawie uchwa
ły, uzyskania informacji o stanie prac le
gislacyjnych w sprawie ochrony taje
mnicy państwowej i poruszenia sprawy 
ewentualnego włączenia się adwokatury 
do prac legislacyjnych.5 W wykonaniu 
tej uchwały Prezydium NRA odbyło 15 
maja 1992 r. spotkanie z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i uzyskało infor
macje dotyczące prac legislacyjnych po
święconych tzw. lustracji. Według tych 
bardzo ogólnych informacji Sejm RP, 
mając na względzie ogrom strat i szkód

poniesionych przez Naród Polski w wal
ce z komunizmem oraz wzgląd na bez
pieczeństwo niepodległego państwa, 
miał się zwócić z apelem do posłów obe
cnej kadencji, przedstawicieli władz wy
konawczych i sądowniczych oraz ewen
tualnie członków adwokatury - którzy 
byli tajnymi współpracownikami, świa
domymi kandydatami na tajnych współ
pracowników, „kontaktami operacyjny
mi” oraz wynajmującymi świadomie lo
kale UB i SB - do zrzeczenia się manda
tów oraz rezygnacji z zajmowanych sta
nowisk w terminie 3 miesięcy. Sejm 
miał zobowiązać Radę Ministrów RP do 
przeprowadzenia, po upływie tego ter
minu, postępowania sprawdzającego 
oraz podania jego wyników do wiado
mości Sejmu. W świetle tych informacji 
Prezydium NRA w dniu 20 maja 1992 r. 
podjęło uchwałę, w której postuluje ob
jęcie także adwokatury (adwokatów 
i aplikantów adwokackich), analogicz
nie do innych organów wymiaru spra
wiedliwości, pracami legislacyjnymi do
tyczącymi problemu tajnych współpra
cowników MSW.

Sejm RP uchwałą z 28 maja 1992 r. 
zobowiązał Ministra Spraw Wewnętrz
nych do podania pełnej informacji, 
w terminie 2 miesięcy od podjęcia 
uchwały m.in. na temat sędziów, proku
ratorów i adwokatów będących w latach 
1945-1990 współpracownikami UB 
i SB.

W dniu 6 czerwca 1992 r. Naczelna 
Rada Adwokacka w pełnym składzie po
nownie zajęła się omawianym proble
mem. W podjętej uchwale zaakceptowa
ła działania Prezydium NRA oraz wez
wała adwokatów i aplikantów adwokac
kich objętych uchwałą Sejmu RP do nie
zwłocznego wystąpienia z szeregów ad
wokatury. Ponadto Naczelna Rada Ad
wokacka zobowiązała Prezydium, aby
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po upływie terminu określonego 
w uchwale Sejmu RP wystąpiło do Pre
zydium Sejmu celem ujednolicenia try
bu i zasad ujawniania danych przekaza
nych przez Ministra Spraw Wewnętrz
nych, gwarantującego udział organów 
adwokatury w badaniu tych dokumen
tów.6

Orzeczeniem z 19 czerwca 1992 r. 
Trybunał Konstytucyjny uchylił uchwałę 
Sejmu RP z 28 maja 1992 r. i zawiesił jej 
wykonanie. W postępowaniu przed try
bunałem Konstytucyjnym w imieniu 
skarżących uchwałę Sejmu występował 
adw. J. Taylor, a w imieniu Sejmu - adw. 
M. Bednarkiewicz. W związku z nowym 
stanem prawnym, który powstał w wyni
ku wydania orzeczenia przez Trybunał

PRZYPISY

Konstytucyjny, Prezydium NRA uznało 
za aktualne wezwanie skierowane do ad
wokatów i aplikantów adwokackich bę
dących współpracownikami MSW do 
niezwłocznego wystąpienia z szeregów 
adwokatury, stwierdziło natomiast, że 
wszystkie inne okoliczności dotyczące 
ujednolicenia trybu i zasad ujawniania 
danych przekazanych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych będą dostosowane 
do przyszłych uregulowań w tej sprawie.

Taki jest ogólny stan spraw, na dzień 
pisania niniejszych uwag, określonych 
procesem dekomunizacji w adwokaturze 
polskiej. Przypuszczać należy, że i ten 
problem stanie się jednym z centralnych 
problemów zbliżającego się IV Krajo
wego Zjazdu Adwokatury.

1 „Palestra" nr 7-8/1987 r.
2 Komisja Konstytucyjna, Biuletyn XX, rok 1991 - ]. Pilczyński, propozycje nauki.
3 Wystąpienie posła W. Solarewicza w czasie debaty parlamentarnej 13 października 1990 r., „Palestra"

nr io /90 , s. 71 i n.
4 Wyrok NSA z 26 03 1992 r. II SA 1038/91
5 Uchwała NRA z 4 kwietnia 1992 r.
6 Uchwała NRA z 6 czerwca 1992 r.
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