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W obliczu zadań nowych rad adw okackich *)
Przeprow adzone ostatnio w ybory do rad adwokackich stały się aktem
szczególnie doniosłym dla przyszłości naszej adw okatury.
Były to w ybory praw dziw ie wolne, odbyw ające się w w arunkach demo
kratycznych, przy istnieniu najszerszych możliwości zgłaszania k an d y d atu r
przez każdego z wyborców. Poza tym na w alnych zgrom adzeniach w ybor
czych przeprowadzono szeroką dyskusję, która przyczyniła się do sk ry sta
lizowania w szeregach adw okatury opinii publicznej i zaw ierała w ytyczne,
w jakim kierunku pow inny pójść poczynania now oobranych rad adw o
kackich.
Jednakow oż sam akt wyborczy nie jest jeszcze dostatecznym spraw dzia
nem dem okratycznego charakteru now oobranych organów adw okatury.
0 takim obliczu naszych rad świadczyć będzie dopiero ich postaw a i sty l
pracy, ich działalność w ew nątrz izby i na zew nątrz, w reszcie ich stosunek
do ogółu członków izby.
Naczelne więc zadanie nowych rad adwokackich — to ich działalność
w ypełniona treścią praw dziw ie dem okratyczną.
Uchw ały i zarządzenia nowoobranych rad powinny być w yrazem w oli
większości członków izby adw okackiej, ujaw nionej w toku dyskusji:
1 w uchw ałach w alnych zgromadzeń.
Głosy dyskusji reprezentujące poglądy większości uczestników w alnych
zgrom adzeń, a zwłaszcza powzięte uchw ały traktow ać należy jako w ytycz
ną działalności nowych rad adwokackich. Po poddaniu tych wypowiedzi
szczegółowej analizie i po w nikliw ym ich opracow aniu w inny być one sy
stem atycznie realizowane.
*) Artykuł ten nie m a ua celu szczegółowego opracow ania w szystkich kwestii, ja k ie
się wyłoniły na w alnych zgrom adzeniach izb adwokackich i w czasie paru miesięcy pracy
now oobranych rad. Z adaniem jego jest przedstaw ienie najbardziej dotkliwych bolączek
naszego zawodu, którym i w pierwszym rzędzie pow inny zająć się nowoobrane. władzeadwokackie.
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Dem okratyzacja now ych organów adw okatury w inna poza tym pole
gać na:
a) całkow itej jaw ności działania rad adwokackich i powołanych komisji,
bj utrzym aniu stałej więzi organizacyjnej z ogółem członków izby,
c) inform ow aniu członków izby o podejm owanych projektach i planach,
d) zasięganiu opinii członków izby przed powzięciem uchw al w spraw ach
zasadniczych, dotyczących całej izby.
D em okratyzacja pow inna sięgnąć również i do zespołów adwokackich
jako podstaw ow ych kom órek Organizacyjnych adw okatury. W tym celu
w zespołach, w k tórych kierownicy nie zostali powołani drogą wyborów,
należałoby przeprow adzić całkowicie wolne, dem okratyczne w ybory kie
rowników.
Jaw ność działalności rad adwokackich powinna być realizow ana drogą
publikacji na łam ach biuletynu protokołów posiedzeń bądź ich fragm entów
zaw ierających uchw ały powzięte w spraw ach zasadniczych.
Rady adw okackie przed powzięciem uchw ał w sp ra w a .h zasadniczych
dotyczących ogółu członków izby powinny zasięgać ich opinii bądź drogą
ankiet w ypełnianych przez zespoły bądź drogą zwoływania specjalnych ze
brań reprezentacji zespołów, na których poddanoby dyskusji postawione
zagadnienia i ustałonoby stanowisko zespołów.
Na takich też zebraniach reprezentacji zespołów rady adwokackie po
w inny składać okresow e sprawozdania ze swej działalności i przedstaw iać
«do dyskusji p i a n k i zam iary na przyszłość.
W arszawska Rada Adwokacka realizując powyższe założenia powzięła
w dniu 20.IX.1956 r. następującą uchwałę:
„Rada Adw okacka, uznając za celowe i konieczne utrzym yw anie jak
najsilniejszej więzi organizacyjnej z członkami izby poprzez inform o
w anie ogółu kolegów o swoich planach i projektach uchw ał w spra
wach zasadniczych oraz poprzez zasięganie opinii ogółu kolegów w ty r^
spraw ach,
,
postanawia:
1) uznać za celowe i konieczne zwoływanie reprezentacji zespołów
adw okackich oraz adwoU • w indyw idualnie p raktykujących i rad
ców praw nych wzorem dotychczasowym, a więc w m iarę potrzeby
przekonsultow ania zagadnień, będących w opracow aniu Rady
Adw okackiej oraz w celu inform ow ania o pracach Rady. W zebra
niach tych pow inni brać udział kierow nicy zespołów oraz delegaci
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zespołów, w ybrani przez zebranie czxnków zespołu w ilości 1 na
k?.żd>ch 10 członków zespołu a nadto osoby zapraszane przsz R idę
z grona adwokatów — radców praw nych i adw okatów indyw idual
nie w ykonujących zawód,
2) o potrzebie uprzedniego przekonsultow ania projektów uchwał
w zespołach adwokackich decydować w konkretnych przypadkach,
3) zwrócić się do w szystkich zespołów adw okackich o zwołanie zebrań
członków zespołów celem przedyskutow ania w jaki sposób i w ja 
kich form ach koledzy życzyliby sobie realizacji powyższych za
łożeń“.
D em okratyczny styl pracy rad adw okackich doprow adzi w konsekw encji
do dem okratyzacji całej adw okatury i do jej uspołecznienia.
Posiadam y w tym względzie w ielkie zaległości. O kres ostatnich lat kil
kunastu. w którym adw okatura była pozbawiona dem okratycznego samo
rządu, doprowadził w niej do znacznego osłabienia zainteresow ań spraw a
mi zawodu jako całości.
D em okratyczne rady adwokackie jScwinny stać się m otorem ożyw iają
cym życie spcłeczne adw okatury. Spraw y zasadnicze, a więc dotyczące ca
łego naszego zawodu, jego postaw y i pozycji w społeczeństw ie pow inny być
przenoszone na zespoły, jako n atu raln e ośrodki dyskusyjne i organizacyjne.
Praca społeczna w zespołach nie pow inna sprow adzać się do naiw nych
,.prasów ek'‘ i słabiutkich, kom pilow anych referatów o treści ogólnopolitycznej. Tem atyką pracy społecznej w zespołach pow inna być przede
wszystkim nasza problem atyka zaw cdcw a, oczywiście nie tylko pod kątem
w idzenia ściśle fachowym, ale przede w szystkim — ogólnospołecznym.
Zagadnienie adw okatury jako zawodu świadczącego doniosłe usługi na
rzecz obywateli, pozycja adw okatury w społeczeństwie i państw ie, proble
m y etycznc-m cralne, zagadnienie kw alifikacji zawodowych, spraw y socjal
no-bytow e — oto właściwa tem atyka, k tó ra pow inna stać się przedm iotem
ożywionej dyskusji, nie kaw iarnianej, ale zorganizow anej w zespołach
adwokackich. Z dyskusji tej może dopiero w yrosnąć i skrystalizow ać się
jednolita postawa całej adw okatury w kw estiach zasadniczych dotyczących
naszego zawodu.
D em okratyzacja rad adwokackich przejaw ić się też pow inna w całkowi
tej likw ’d!>f'ii biurokratyzm u w yro^ego w kom isarycznych radach adwo
kackie’-! i w samych zespołach. Należy skończyć %nieprodukcyjną pisaniną,
bezwartościową często sprawozdawczością i im prow izow anym planow a
niem . D z ierątk i urzędników , lustratorów , kontrolerów itp. zatrudnionych
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w biurach rad adw okackich nie pow inny dalej obciążać nadm iernym i kosz
tam i adm inistracyjnym i skrom nych dochodów członków izby.
Poza dem okratyzacją sty lu pracy własnej i zespołów oraz poza ożywie
niem życia społecznego adw okatury nowoobrane rady m uszą przystąpić do
opracow ania i uregulow ania szeregu zagadnień o doniosłym znaczeniu dla
naszego zawodu.
A dw okatura posiada ja k gdyby dwa oblicza. Je st w spółczynnikiem wy
m iaru spraw iedliw ości, spełniającym doniosłe funkcje w aparacie państw o
w ym , a jednocześnie — zawodem świadczącym bezpośrednie usługi praw 
ne na rzecz instytucji oraz poszczególnych obywateli.
Pozycja adw okatury jako w spółczynnika w ym iaru spraw iedliw ości nie
jest zależna od niej samej tylko lecz przede w szystkim — od czynników
politycznych. Upośledzenie roli i znaczenia adw okatury w okresie m inio
nym nie je st w yłączną w iną kom isarycznych organów, ale także i rezulta
tem system u, który potocznie nazyw am y „kultem jednostki“. Niem niej
jed n ak stwier dzić należy, że w tym tragicznym okresie łam ania praw orząd
ności ani większość adw okatury ani tym bardziej jej kom isaryczne rad y nie
stanęły na wysokości zadania. Obecnie sytuacja uległa i ulega gruntow nej
zm ianie. Pow stały obiektyw ne w arunki, w których adw okatura może w y
walczyć sobie odpowiednią pozycję rzeczywistego w spółczynnika w ym iaru
spraw iedliw ości.
Zasięg w alki o pozycję adw okatury w w ym iarze spraw iedliw ości w ykra
cza poza nią samą. W ystępują tu taj aktyw nie w szystkie czynniki postępowe
i dem okratyczne naszego k raju . Staje się już praw dą bezsporną i ogólnie
p rzyjętą, że w państw ie dem okratycznym i praw orządnym niezależna
i o w ysokich kw alifikacjach adw okatura stanow i niezbędny w arunek za
pew nienia praw idłow ego w ym iaru sprawiedliwości.
Nowe rad y adwokackie pow inny ruchow i tem u przewodzić. K ażdy też
adw okat w e w łasnym zakresie i na swoim terenie działania musi przyczy
niać się do w yw alczania i u trw alania pozycji zawodu jako istotnego współ
czynnika w ym iaru spraw iedliw ości.
Rady adw okackie nie m ogą również w swej działalności zapominać
i o drugim obliczu adw okatury, której powołaniem jest nieść osobom po
trzebującym rzetelną i wysoko kw alifikow aną pomoc praw ną.
Stąd tradycyjnym i elem entarnym w prost obowiązkiem naszych organow sam orządow ych jest troska o wysokie kw alifikacje zawodowe i etycz
ne członków naszego zawodu.
Należy z przykrością stw ierdzić, że znaczna część adw okatury pod tym
w zględem nie stoi na w łaściw ym poziomie. Szereg różnych przyczyn spo
w odow ał ten stan rzeczy.
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Przede w szystkim więc na obecnym przygotow aniu do zaw odu odbija się
w sposób bezpośredni zaham ow anie w ostatnich latach rozw oju niezależnej
nauki praw a.
Z drugiej strony sytuacja m aterialna i w ypełnianie całego czasu pogo
nią za zarobkiem , mogącym dostarczyć niezbędnych środków utrzym ania,
niew ątpliw ie u tru d n iły pogłębienie wiadomości teoretycznych i w nikliw e
opracow anie bieżących problem ów z p raktyki adw okackiej i sądow ej.
Niezależnie jednak od zjaw iska przeciętnego obniżenia poziomu facho
wego adw okatury istnieje znacznie bardziej ostry problem g rupy adw oka
tów nie posiadających pełnych kw alifikacji zawodowych.
Rzecz to m ało znana społeczeństwu i nie spotykana praw dopodobnie
w żadnym innym zawodzie.
W ydaje się w prost nie do pom yślenia, aby chory, k tó ry zw raca się o po
moc do upraw nionego przez Państw o lekarza, w rzeczyw istości m iał do
czynienia z jakim ś felczerem czy studentem , k tó ry nie ukończył studiów ,
a który został „upraw niony“ przez M inistra do w ykonyw ania zaw odu le 
karza.
O byw atel jednak nie w ie, że zw racając się z całym zaufaniem do zespołu
adwokackiego bądź do biura społecznej pomocy praw nej, prow adzonego
oficjalnie przez radę adwokacką, w spraw ie, w której chodzi o jego w ol
ność, jego m ajątek lub dobre imię może on trafić do adw okata, k tó ry bądź
w ogóle nie posiada w ykształcenia praw niczego, bądź zaczął studia, ale ich
nie ukończył, bądź wreszcie, którego kw alifikacje nie zostały stw ierdzone
przez złożenie przepisanego egzam inu adwokackiego.
Błędna polityka kadrow a M inisterstw a Spraw iedliw ości doprow adziła do
tak absurdalnego stanu rzeczy, szkodliwego nie tylko dla adw okatury, ale
i dla w ym iaru spraw iedliw ości.
M inister Sprawiedliwości w jednej tylko Izbie W arszaw skiej w okresie
od r. 1950 zwolnił od w ym aganych przez ustaw ę kw alifikacji i polecił w pi
sać na listę adw okatów 78 osób.
N adto w tym że okresie zostało w pisanych — 13 osób w try b ie a rt. 122
u. o u.a. Osoby te chociaż posiadają w ykształcenie praw nicze i dośw iadcze
nie na odcinku swojej działalności praw no-adm inistracyjnej, zwłaszcza le
gislacyjnej, niew ątpliw ie jednak nie m ają pełnych kw alifikacji do w yko
nyw ania zawodu adw okata. Ja k może w yglądać w praktyce obrona objęta
przez takiego adw okata, któ ry nie widział sądu, któ ry z praw em karnym
lub cyw ilnym stykał się po raz ostatni przed kilkunastu laty na ław ie u n i
w ersyteckiej. Są to jednak pełnopraw ni adwokaci, do których zespoły i biu
ra społecznej pomocy praw nej k ieru ją klientów . Ludzie ci przychodzą do
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nich z zaufaniem i w przekonaniu, że otrzym ają pełnow artościow ą pomoc
praw ną od w ykw alifikow anego adw okata **).
Problem adw okatów o niepełnych kw alifikacjach zawodowych, problem
„brakorobów “ w adw okaturze — to nie spraw a pryw atna adw okatury, to
spraw a społeczna i państw ow a. Adw okat bez kw alifikacji przynosi szkodę
nie tylko adw okaturze obniżając jej poziom i autorytet, przynosi szkodę
społeczeństwu i w ym iarow i sprawiedliwości.
W szyscy zdajem y sobie spraw ę, że problem ten jest tru d n y i skompliko
wany, ale w iem y również, że m etoda chowania głowy w piasek do niczego
nie prowadzi. Problem istnieje i należy go rozwiązać. Spraw a posiada
w praw dzie ch arak ter ogólnopaństwowy, niem niej jednak nowoobrane rady
adwokackie nie czekając na inicjatyw ę Naczelnej Rady A dw okackiej, po
w inny przystąpić do jego zbadania, przedyskutow ania i do znalezienia roz
wiązań.
Poza grupą adw okatów nie posiadających pełnych kw alifikacji zawodo
wych ujaw niła się w okresie stalinizm u pew na ilość adwokatów, którzy
7. tchórzostw a bądź dla k a rie ry nie spełnili swoich elem entarnych obowiąz
ków obrończych w procesach karnych.
Adwokaci ci zdradzili szczytne powołanie obrończe, w yrządzili w ielką
krzyw dę swoim klientom i społeczeństwu, obniżyli poziom etyczny adwo
k a tu ry i poderw ali zaufanie do niej społeczeństwa.
Nowe rady adwokackie pow inny niezwłocznie wszcząć odpowiednie po
stępow ania dyscyplinarne, a w razie ustalenia w iny — wykluczyć z zawodu
osoby niegodne m iana adw okata.
Od zadania tego uchylać się nie wolno, bowiem do elem entarnych obo
wiązków naszego sam orządu należy troska o poziom zawodowy i etyczny
adw okatury.
Nowe rad y pow inny rów nież poświęcić znacznie więcej troski i zaintere
sowania spraw om socjalno-bytow ym adw okatury.
Stopa życiowa adw okatury obniża się z miesiąca na miesiąc i grozi do
słow nie pauperyzacja. Zagadnienie zarobków to nie tylko kw estia taksy
adw okackiej. O statnia podwyżka taksy w m ałym tylko stopniu popraw i sy
tuację i to nie tych kolegów, którzy najbardziej popraw y tej potrzebują.
Źródło zła tkw i nie w taksie adwokackiej, ale przede w szystkim w prze
ludnieniu zawodu i w niepraw idłow ym rozmieszczeniu osób, które go w y
konują.
**) N iezależnie od osób o niepełnych kw alifikacjach zostały w tym że okresie w Izbie
W arszaw skiej w pisane w trybie art. 44 u. o u.a. 132 osoby spośród b. sędziów i proku
ratorów . W tej liczbie jednak rów nież dość znaczny odsetek stanow ię osoby nie posia
dające w yższego w ykształcenia.
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Przeludnienie adw okatury tak obrazowo przedstaw ione na w alnym ze
braniu W arszawskiej Izby Adwokackiej przez W icem inistra Reka, nastąpi
ło nie z w iny adw okatury, ale znowu z w iny M inisterstw a Spraw iedliw o
ś c i. N aturalny dopływ m łodych praw ników po ukończeniu studiów i odby
ciu aplikacji był w minionym okresie stosunkow o niew ielki. N atom iast
przeludnienie zostało spowodowane z jednej strony dopływ em znacznej
liczby b. sędziów i prokuratorów , z drugiej zaś strony — osób w pisanych
w trybie art. 46 u. o u.a.
W dzisiejszym stanie nie możemy się w praw dzie spodziewać popraw y
sytuacji zarobkow ej, ale przynajm niej należy nie dopuścić do dalszego po
garszania tej sytuacji przez w pisyw anie na listę now ych adw okatów tam ,
gdzie obecna ich ilość w pełni zaspokaja potrzebę społeczną.
Now oobrane rad y adwokackie w okręgach przeludnionych powinny
w sposób zdecydowany i kategoryczny przeciw staw ić się w szelkim naci
skom i nie dopuścić do dalszych wpisów na listy.
Do spraw bytow ych, którym i w inny się zająć władze adw okackie należą
rów nież indyw idualne spraw y lokalowe. Liczni koledzy m ieszkają w fatal
nych w arunkach. Nowoobrane organy pow inny w w ojew ódzkich radach
narodow ych wywalczyć uwzględnienie w rozdzielnikach z nowego budow
nictw a pew nej puli dla adw okatury. Należałoby więc apelow ać do Naczel
nej Rady A dw okackiej, aby za pośrednictw em M inisterstw a Gospodarki
K om unalnej poparła starania w tym kierunku.
Adwokaci są bodaj jedynym zawodem pozbawionym pomocy Państw a
i instytucji ubezpieczeń społecznych na w ypadek choroby, inw alidztw a, sta
rości, a rodziny ich — na w ypadek śm ierci żywiciela. Spraw a dotyczy ca
łości zawodu i obowiązek jej uregulow ania obciąża Naczelną Radę Adwo
kacką. N iem niej jednak wojewódzkie rady adw okackie pow inny w ystępo
wać z inicjatyw ą i domagać się jak najrychlejszego uregulow ania tej spra
w y jako niecierpiącej zwłoki.
We w łasnym zakresie działania rad wojewódzkich pow inna być rów nież
w jakiś rozsądny i koleżeński sposób unorm ow ana spraw a urlopów wypo
czynkowych oraz zastępstw w czasie tych urlopów . Przy obecnym pozio
m ie zarobków nie wszyscy koledzy są w stanie drogą indyw idualnych osz
czędności zapew nić sobie i rodzinie wypoczynek. W ydaje mi się, iż spraw a
ta mogłaby być rozwiązana drogą samopomocy koleżeńskiej w form ie ja 
kiegoś funduszu urlopowego.
Do spraw bytow ych należałoby rów nież zorganizow anie w łasnych do
m ów wypoczynkowych. Skoro inne organizacje zawodów w olnych (literaci,
plastycy itd.) posiadają takie domy wczasowe, nie m a żadnych powodów
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dla których adw okatura nie m ogłaby je uzyskać ułatw iając w ten sposób
swym członkom spędzenie urlopu w korzystnych .warunkach.
Całkowicie zaniedbaną jest również spraw a kontaktów i współpracy
z zagranicą, a więc z adw okatam i i organizacjam i adwokackim i innych k ra
jów, a w pierw szym rzędzie — krajów dem okracji ludowej.
A dw okatura w arszaw ska uczyniła pierwszy krok w tym kierunku, orga
nizując wycieczkę grupy kolegów warszaw skich do W ęgier, a następnie
powołując kom isję do w spółpracy kulturalnej z zagranicą.
Celem system atycznego i planowego zorganizowania kontaktów z adwo
k a tu rą innych krajów W arszawska Rada Adwokacka powołała specjalną
kom isję, której zadaniem będzie zarówno organizowanie w ym iennych w y
cieczek i wczasów, jak i naw iązanie stałej w spółpracy z zakresu wspólnych
zainteresow ań zawodowych i naukowych.
W tych krótkich rozw ażaniach na tem at postulatów skierow anych pod
adresem rad adwokackich pom inąłem jedną ze spraw najbardziej bole
snych — spraw ę zespołów adwokackich. Ze względu na swój zakres i skom 
plikow any ch arak ter nie może być ona rozpatrzona w ram ach krótkiego
a rty k u łu . Problem wym aga wnikliwego i wszechstronnego opracowania.
Postaw ienie go w skali ogólnokrajowej należy do Naczelnej Rady Adwo
kackiej. Niem niej jednak uważam , że poszczególne rady adwokackie po
w inny powołać specjalne kom isje, które przede wszystkim podjęłyby ana
lizę dotychczasow ych doświadczeń w ynikających z pracy i organizacji ze
społów oraz poszukałyby nowych doskonalszych rozwiązań. M ateriały
i w nioski kom isji po zaakceptow aniu przez rady adwokackie pow inny być,
jako postulaty, przekazane Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Nie czekając w reszcie na rozstrzygnięcie Naczelnej Rady Adwokackiej,
rady wojew ódzkie m ogłyby moim zdaniem we własnym zakresie działania
doprowadzić do zlikw idow ania biurokracji w zespołach i do „odurzędniczen ia “ zespołów, to znaczy — likw idacji tych tendencji, które usiłują uczynić
z adw okatów urzędników zatrudnionych w zespole.

