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siedzeniu Komisji Prawnej RP, w dziesięciu punktach.
Następnie prezes NRA adw. dr Kazimierz Łojewski wprowa
dził krótki komentarz do treści powyższego sprawozdania NRA
ze szczególnym uwypukleniem zagadnienia samorządności ad
wokatury, je j istotnej roli w systemie organów ochrony praw
nej praworządnego państwa oraz kilku innych spraw odnoszącyh
się do samego wykonywania zawodu adwokackiego, a miano
wicie sprawy doskonalenia zawodowego, poziomu etycznego, po
lityki kadrowej oraz nowych zasad wynagradzania adwokatów
za ich czynności.
W toku dyskusji zabierali głos prof. dr hab. Włodzimierz
Berutowicz, I Prezes Sądu Najwyższego (na temat rękojm i wy
konywania zawodu adwokackiego) i dr Lech Domeracki, Minister
Sprawiedliwości (na tematy kadrowe w adwokaturze).
W podsumowaniu dyskusji Zastępca Przewodniczącego RP
Kazimierz Barcikowski szczególnie dobitnie podkreślił realizują
cy się w adwokaturze proces racjonalizacji postaw obywatelskich
adwokatów oraz niewątpliwe osiągnięcia samorządu adwokackie
go we wszystkich domenach jego działalności. Stwierdził ponad
to, że w zakresie prowadzenia spraw adwokatury samorząd adwo
kacki jest podmiotem samodzielnym, współpracującym z władza
mi państwowymi, zwłaszcza zaś z Ministrem Sprawiedliwości, na
zasadzie partnerstwa. Jeśli chodzi o liczbę adwokatów odpowia
dającą zapotrzebowaniu społeczeństwa na pomoc prawną, to zda
niem Rady Państwa adwokatura nie uniknie konieczności powięk
szenia liczby swych członków. Zasady odpłatności za czynności
adwokackie wymagają pilnej nowelizacji zgodnie z sytuacją rynkowo-pieniężną w kraju. W zakończeniu Zastępca Przewodniczą
cego R P wyraził uznanie dla adwokatury i je j samorządu na tle
tych wszystkich dokonań, których odzwierciedleniem był II Kra
jowy Zjazd Adwokatury w listopadzie 1986 r. i jego uchwały.

3.
Spotkanie Prezydium NRA z Ministrem Sprawiedliwości
W dniu 7 maja br. odbyło się spotkanie Prezydium NRA z Mi
nistrem Sprawiedliwości drem Lechem Domerackim.
Spotkanie składało się z dwóch części:
I. z wystąpienia prezesa NRA dra Kazimierza Łojewskiego,
który wyczerpująco przedstawił węzłowe problemy współ
pracy NRA z Ministrem Sprawiedliwości, współpracy na za
sadach partnerstwa i przepisach prawa o adwokaturze, po
dyktowanej interesem społecznym i interesem porządku pra
wnego.
Prezes NRA nie ukrywał, że droga wzajemnych relacji
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i kontaktów nie jest łatwa oraz że punkt widzenia obu stron
w niektórych kwestiach (np. w zakresie dotyczącym postę
powania dyscyplinarnego w sprawach drogowych niekiedy
się różni). Jest to jednak stan zrozumiały i normalny i jako
taki powinien być przez obie strony szanowany. Zdaniem
prezesa NRA niektóre sporne obecnie kwestie m ają charak
ter jedynie pozornie konfliktowy, jak np. te, które dotyczą
ust. 3 art. 4 p.o a., albowiem prawidłowe rozwiązanie wynika
tu z oczywistego brzmienia przepisów ustawy. Uzgodnienia
wymagają na pewno: zasada wpisów na listę adwokatów i
aplikantów adwokackich i związana z nią sprawa rękojmi,
sprawa liczebności zespołów adwokackich, w których rzeczy
wiście nie ma już zupełnie miejsca, szereg kwestii związanych
z postępowaniem dyscyplinarnym oraz wiele innych proble
mów, które we wzajemnych kontaktach na pewno się ujaw
nią.
Prezes NRA uznał za konieczne powołanie — w celu
uzgadniania przykładowo wymienionych spraw — komisji
mieszanej złożonej w jednakowej liczbie członków z przed
stawicieli NRA i Ministerstwa Sprawiedliwości. W skład
Kom isji utworzonej przy Prezydium NRA d/s kontaktów z
Ministerstwem Sprawiedliwości weszli: prezes NRA adw. dr
Kazimierz Łojewski — jako przewodniczący oraz wicepre
zes NRA adw.Zbigniew Czerski i Skarbnik NRA adw. Józef
Kuczyński — jako członkowie;
II. z odpowiedzi Ministra, szczerej, otw artej i akceptującej treści
wywodów Prezesa NRA. W szczególności Minister Sprawied
liwości też opowiedział się za projektem powołania wspólnej
komisji mieszanej, a nawet stwierdził wyraźnie, że w świetle
oświadczenia prezesa Łojewskiego można ją uważać za już
istniejącą.
Wydaje się, że przebieg spotkania napawa otuchą i że można
liczyć na poprawne i wzajemne kontakty NRA z Ministrem
Sprawiedliwości.
Szczególnie miłym akcentem spotkania było wręczenie przez
Ministra Sprawiedliwości członkowi Prezydium adw. Witoldowi
B a y e r o w i Medalu za Zasługi dla Polskiego Wymiaru Spra
wiedliwości.

4.
Ustawa epizodyczna
Prezydium NRA przystąpiło ostatnio do omówienia kwestii
wcześniejszego pozbawienia mocy obowiązującej tzw. ustawy
epizodycznej z dnia 10.Y.1985 r., a to zgodnie z treścią uchwały

