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Głęboko trafn e -jest przekonanie wyrażone w rezolucji przedstaw icieli św iata
prawniczego, obecnych n a m ilenijnych uroczystościach praw ników Ziemi Wiel
kopolskiej (zorganizowanych przez Zarząd Okręgu 2 P P w Poznaniu), że „w
państw ie socjalistycznym praw o stało się jednym z istotnych narzędzi przeobrażeń
nia stosunków społecznych i kształtow ania socjalistycznej dem okracji oraz środ
kiem zabezpieczającym rozwój budownictwa socjalistycznego (...)” (z tekstu rezo
lucji ogłoszonej w „Praw ie i Życiu” n r 13 z dn. 19 czerwca br.).
Zacytowanie tego fragm entu rezolucji należy uznać za szczególnie aktualne
w związku z K rajow ą n aradą radców praw nych, odbytą w dniu 20 czerwca br.
w W arszawie. Jest w pełni zrozumiałe, że dla adw okatury nic, co dotyczy funkcji
radcy prawnego, nie jest obojętne. W kształtow aniu funkcji radcy prawnego w jed
nostkach organizacyjnych adm inistracji państwowej i gospodarki uspołecznionej
n ie można oczywiście nie b rać pod uwagę wielkiego w kładu członków adw okatury,
tak licznie — jak wiadomo — zatrudnionych na stanowiskach radców prawnych:
Stąd też zainteresow anie K rajow ą narad ą radców praw nych było w adw okaturze
niezw ykle żywe, o czym świadczy także udział adw okatów -radców praw nych w tej
n aradzi^.1 1
Niem ałe jest również pokłosie prasow e tego spotkania, tak bardzo ważnego dla
klim atu praw orządności w naszym kraju.
N a czoło należy w ysunąć treść przem ówienia wygłoszonego przez W icepremie
ra Eugeniusza S z y r a
i opublikowanego pod nagłówkiem: Obsługa prawna
przedsiębiorstw w czasopiśmie „Praw o i Życie” (nr 14 z dn. 3 lipca br.). W prze
mówieniu tym zostały zarysow ane podstawow e funkcje i nowe kierunkowo zada
nia radcy prawnego, a jednocześnie zaakcentowana została teza, „że ugruntow ała
się już odrębna specjalność zawodu prawniczego: radca praw ny przedsiębiorstw a
uspołecznionego”.
*
O krajow ej naradzie radców praw nych ukazały się także wzm ianki inform a
cyjne w całej prasie codziennej. Między innym i na łam ach „K uriera Polskiego”
(nr 145 z dn. 21 czerwca br.) autor notatki pt.: Radca w przedsiębiorstwie stw ier
dza, że czasem opinia publiczna radcę prawnego określa nazwą „adwokata przed
siębiorstw a”. Trafność tego określenia może zasługiwać tylko n a jego upowszech
nienie.
*
M arian G r e n d y s «m aw iając w opublikowanym iw „Prawie i Życiu” (nr 14
z dn. 3 lipca br.) artykule pt.: Odpowiedzialność za drobne przestępstw a uchwalone
przez Sejm zmiany w ustaw odaw stw ie karno-adm inistracyjnym , zwraca m. in.
uwagę na kwestię obrony obwinionych w postępowaniu przed kolegium orzeka
jącym :
„Nie bez znaczenia jest — pisze — wprowadzone do ustaw y jednoznaczne okreś
lenie w arunków dopuszczalności korzystania z pomocy adw okata przez obwinione
go w postępow aniu karno-adm inistracyjnym ”.
*
i To zagadnienie om aw ia adw . E dm und M azur w a rty k u le „O brady, n a ra d y i... co da le j? ’*
ogłoszony w nin. num erze na str. 13.
(
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W arszawska Bada Adwokacka uroczyście pożegnała 57 Koleżanek i Kolegów- adwokatów, którzy przeszli n a em eryturę. Pod wymownym tytułem : Pożegnanie
została zamieszczona w „Praw ie i Życiu” (nr 14 z dn. 3 lipca br.) inform acja oraz
dwa zdjęcia fotograficzne z przebiegu spotkania członków Rady ze starszyzną
w arszaw skiej palestry, któ ra przestała pełnić zawodowe funkcje adwokackie. Nie
w ątpliw ie takie uroczyste i w miłej atmosferze zorganizowane pożegnanie jest
należnym hołdem złożonym zasłużonym członkom adw okatury przez organy samo
rządowe.
»
Obradam i Sejmowej Komisji W ymiaru Sprawiedliwości na tem at stanu reali
zacji ustaw y z dn. 19 grudnia 1963 r. o ustroju adw okatury, na posiedzeniu w dn.
10 czerwca br. zajęło się „Prawo i Życie” (nr 14 z dn. 3 lipca br.) w notatce
sprawozdawczej pt.: W Sejm ie o adwokaturze.
W spraw ozdaniu tym czytamy m. in.:
„W dyskusji wskazywano, że zdarzają się w ypadki niedostatecznego przygoto
w ania się obrońcy do procesu, ulegania naciskom klientów, nadm iernego korzysta
nia z możliwości przekazyw ania spraw zastępcom, co w ynika m. in. z nierów no
miernego częstokroć podziału spraw pomiędzy członków zespołu. Uwaga sam orzą
du i zespołów adwokackich powinna być nadal poświęcona usuwaniu w ystępują
cych nieprawidłowości. Istotną dla realizacji ustaw y spraw ą jest stworzenie w łaś
ciwych w arunków pracy zespołom adwokackim. Duża liczba zespołów pracuje
w bardzo ciasnych lokalach, co m. in. uniemożliwia niezbędną poufność rozmowy
pomiędzy adwokatem a klientem i prowadzi do niepożądanego nawiązywania kon
taktów na zewnątrz.
Wskazywano na potrzebę zapewnienia dopływu młodych kadr do adw okatury,
a zwłaszcza ich prawidłowego rozmieszczenia. Do poszczególnych izb adwokackich
nie przybyw a tylu adw okatów i aplikantów adwokackich, ilu pawinnio ich przyby
wać według kontyngentów ustalonych przez M inistra Sprawiedliwości.
Nie powstały dotychczas przewidziane w ustaw ie społeczne biura pomocy p raw 
nej. Luka ta pow inna być w ypełniona”.
Z poselskiej analizy stanu adw okatury zostaną niew ątpliw ie wyciągnięte odpo
wiednie wnioski, przynoszące dalszą popraw ę w arunków wykonywania zawodu
adwokata.
*

Z uznaniem należy odnotować cenną wypowiedź dziekana Rady Adwokackiej
w Szczecinie adw. Z. W e i n e r t a , ogłoszoną n a łam ach dziennika „Głos Szczeciń
ski” (nr 119 z dn. 21/11 m aja br.) pt.: Prawo i społeczeństwo.
W wypowiedzi tej, poświęconej przypom nieniu historycznej tradycji kultury
praw nej w polskim społeczeństwie, autor pisze m. in.:
„My, adwokaci, uw ażam y się za spadkobierców tej tradycji. Przez długie lata
U l Rzeczypospolitej zawód nasz i nasza funkcja społeczna budziła dziwną, niew y
tłum aczalną nieufność, pisano i mówiono o nas z niechęcią, choć adw okatura polska
poszczycić się może większym zaangażowaniem społecznym i bardziej postępową
postaw ą niż adw okatury innych krajów Europy.
Ostatnio zjawisko to (tj. niechęci — uwaga m oja S.M.) w ydaje się zanikać,
z wielką satysfakcją obserwujem y wzrost odpowiedzialności za słowo w prasowych
relacjach sądowych, unikanie łatw ej sensacji, popularyzację rzetelnej wiedzy p raw 
niczej. W podnoszeniu współczesnej ku ltu ry praw nej społeczeństwa masowe środ
ki przekazu, a zwłaszcza prasa odegrały rolę kapitalną; wystarczy tu znamienny
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przykład publicznej dyskusji nad projektem kodeksów karnego i cywilnego, toczo
nej na łam ach prasy (...)• Wiedzę praw niczą popularyzują również adwokaci, bio
rąc udział w akcjach .odczytowych. Naszą am bicją jest, by znaleźć się również
w szeregach najbardziej aktywnych działaczy wszystkich regionalnych towarzystw
kulturalnych”.
*
Sytuacja adw okatury w niektórych województwach od daw na wywołuje troskę
organów samorządowych adw okatury i M inisterstw a Sprawiedliwości. Jako przy
kład trudności w zapewnieniu praw idłowej obsługi praw nej ludności mogą służyć
■dane zaw arte w notatce inform acyjnej pt.: Adwokatura, zamieszczonej w „Gazecie
Białostockiej” (nr 146 z dn. 22 czerwca br.). W ystarczy zacytować z tej notatki
następujących kilka zdań:
„W naszym województwie (białostockim — dop. mój S.M.) środowisko adwokac
k ie nie jest zbyt liczne. Ogółem jest niewielu więcej niż 130 adw okatów skupionych
w czternastu zespołach adwokackich. Najwięcej adw okatów — gdyż około pięć
dziesięciu — jest w Białymstoku. Stworzyło to dość niekorzystną sytuację, że
w stolicy województwa jeden adw okat przypada na 4 000 mieszkańców, natom iast
w województwie w skaźnik ten wynosi 15 000 mieszkańców. Jednakże jest niewielu
■chętnych do osiedlania się w m iastach powiatowych. (...) O bserwuje się obecnie
spadek zainteresow ania adw okaturą. Coraz m niej jest kandydatów do tego za
wodu. Świadczy o tym liczba piętnastu wolnych etatów adwokackich w całym
województwie. Młodzi praw nicy bardziej decydują się na pracę w sądownictw ie
i prokuraturze aniżeli w adw okaturze”.
Znak czasu!
S. U.
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Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba
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1. W dniu 25.VI.br. w Radzie Adwokackiej w Katowicach odbyła się narada
zastępców rzecznika dyscyplinarnego z udziałem przedstaw icieli Rady Adwo
kackiej. Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego złożyli spraw ozdania z aktualnego
stanu dochodzeń oraz w yjaśniali przyczyny przewlekłości postępowania w niektó
rych sprawach.
W toku narady omówiono zasady w spółpracy z rzecznikiem dyscyplinarnym
oraz zobowiązano zastępców do kończenia dochodzeń w ciągu 3 miesięcy (wyjątko
wo term in ten nie powinien przekraczać — w uzasadnionych w ypadkach — 6 m ie
sięcy za uprzednią zgodą Rady Adwokackiej). Poza tym zastępcy rzecznika dyscy
plinarnego zostali zobowiązani do zakończenia dochodzeń w spraw ach zaległych
w term inie do dnia 30.IX.1966 r.
2. Również w dniu 25.VI.br. odbyła się narada członków Zespołu W izytatorów
z udziałem przedstaw icieli Rady Adwokackiej omówiono problem y związane z p ro 
jektow anym i [wizytacjami obejm ujące kontrolę pracy zawodowej adwokatów. Pod
noszono trudności, jakie mogą występować w tym zakresie, ale jednocześnie stw ier

