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Kronika Adwokatury

■  Z życia Izb Adwokackich

Spotkanie z sekretarzem 
Komitetu Społecznego Rady Ministrów RP 

-  Ministrem adw. Kazimierzem Barczykiem

W dniu 13 marca 1998 r. w Klubie Adwokata we Wrocławiu na 
zaproszenie Okręgowej Rady Adwokackiej i Dziekana ORA 
adw. Wojciecha Krzysztoporskiego gościł Minister Kazimierz Barczyk 
-  Sekretarz Komitetu Społecznego Rady Ministrów RP.

Po całodziennych rozmowach z przedstawicielami władz wojewódz
kich i samorządowych, Pan Minister znalazł trochę czasu, aby spotkać 
się ze środowiskiem wrocławskiej Palestry i przedstawić w zarysie 
projekt reformy wymiaru sprawiedliwości na tle przeobrażeń terytorial
nych i ustrojowych Państwa.

Minister Kazimierz Barczyk przypomniał, iż jest adwokatem z Kra
kowa i podkreślił swój szacunek oraz przywiązanie do adwokatury.

Przedstawiając koncepcję zmian w sądownictwie podkreślił ich 
zależność od ostatecznego podziału terytorialnego kraju.

Obok zasadniczej rekonstrukcji wymiaru sprawiedliwości dotyczącej 
również adwokatury w niedługim czasie powstaną sądy grodzkie, które 
działając według uproszczonej procedury zapewnią łatwiejszą i szybszą 
obsługę prawną społeczeństwa.

Pan Minister omówił także kierunki prac podejmowanych przez 
Komitet Społeczny Rady Ministrów. Głównym problemem jest reforma 
systemu ubezpieczeń społecznych. Najwyższe w Europie składki ubez
pieczeniowe z jednej strony, a jednocześnie niski poziom świadczeń 
i brak odpowiednich zabezpieczeń socjalnych z drugiej, wymagają 
niezwłocznej sanacji tej ważnej, również dla środowiska adwokac
kiego, dziedziny życia społecznego.

Na zakończenie swego wystąpienia Minister Kazimierz Barczyk 
krytycznie ocenił poziom prac legislacyjnych Sejmu i Rady Ministrów. 
Jedną z podstawowych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak pra
wników odpowiednio przygotowanych do opracowywania aktów pra
wnych, a to bezpośrednio wpływa na liczbę i jakość niezbędnych do 
koniecznej reformy Państwa regulacji prawnych.

Szanowny Gość przedstawił autorski projekt zmierzający do utworzenia 
silnych zespołów, opracowujących akty normatywne, działających również 
poza Warszawą, na przykład w Krakowie, Poznaniu czy we Wrocławiu.

Kilkudziesięcioosobowe zespoły legislacyjne złożone z przedstawi
cieli nauki, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych mogłyby
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opracowywać projekty aktów prawnych i nawet stawać do konkursów 
czy przetargów.

W toku dyskusji toczącej się w towarzyskiej i zgoła koleżeńskiej 
atmosferze, w której udział wzięli adw. A. Malicki, adw. Z. Walczak, 
adw. J. Kruk i adw. W. Tkocz, rozmawiano o nurtujących środowisko 
adwokackie problemach zawodowych i socjalnych. Podniesiono prob
lem niewłaściwego, często lekceważącego stosunku niektórych sę
dziów wobec adwokatów-obrońców i pełnomocników stron, sprawę 
obciążania adwokatów-emerytów i rencistów, wykonujących zawód 
w ograniczonym zakresie składkami na rzecz ZUS, a także traktowanie 
obsługi prawnej wykonywanej przez adwokatów jako działalność 
stricte gospodarczą, co prowadzi do traktowania decyzji Rad Adwokac
kich w sprawach osobowych jako działań monopolistycznych.

Z tonu dyskusji przebijało przekonanie o konieczności radykalnych 
reform wymiaru sprawiedliwości, głównie w interesie społeczeństwa, 
ale również palestry, która przecież, w szerszym znaczeniu, ów wymiar 
sprawiedliwości współtworzy.

Dziękując Panu Ministrowi za wizytę Dziekan Rady Adwokackiej 
we Wrocławiu życzył uporu, konsekwencji i lutu szczęścia w realizacji 
omówionych podczas spotkania celów.

Dorota Kulicka

■  Varia

Przewodniczący Warszawa, dnia 29 kwietnia 1998 r.
Krajowej Rady Sądownictwa

Szanowny Pan 
mec. Czesław Jaworski 
Prezes Naczelnej Rady 
Adwokackiej

Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za złożone mi gratulacje i życzenia związane 

z wyborem na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. 
Mając świadomość trudnych zadań jakie stoją przede mną wyrażam 
nadzieję, że działalność Krajowej Rady Sądownictwa i moja sprzyjać będzie 
budowie i umacnianiu pozycji należnej Sądom w państwie prawnym.

Za szczególnie ważne w tym dziele uważam przestrzeganie Kon
stytucji RP i wyrażonych w niej zasad „trójpodziału władz”, odrębności 
i niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.
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