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C. SPRAWOZDANIE
z przebiegu posiedzenia Rady Państwa w części dotyczącej oceny
działalności adwokatury w 1987 r., odbytego w dniu 19 maja 1988 r.
W dniu 19 maja 1988 r. odbyło się w Belwederze plenarne po
siedzenie Rady Państwa, w toku którego dokonana została między
innymi ocena działalności adwokatury w 1987 r. Posiedzeniu
przewodniczył Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz
Barcikowski, Naczelną Radę Adwokacką reprezentował Prezes
adw. dr Kazimierz Łojewski.
Na tle przedstawionego sprawozdania pisemnego uzupełnione
go dodatkowo przez Prezesa NRA komentarzem wywiązała się dy
skusja, w toku której zabierali głos (zarówno w formie pytań, jak
i oceny określonych dziedzin działalności adwokatury) członkowie
Rady Państwa T. Szelachowski i S. Zawadzki oraz zaproszeni
dodatkowo na posiedzenie Rady: J. Musioł, podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości, i A. Zieliński, prezes NSA.
Całościową problematykę działalności adwokatury w 1987 r.
referował Radzie Państwa jej członek Kazimierz Secomski.
Po dyskusji Prezes NRA adw. dr K. Łojewski udzielił stosow
nych wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania oraz przedsta
wił najistotniejsze zagadnienia w obecnej działalności samorządu
adwokackiego, jak np. problematykę planu rozmieszczenia oraz
liczby adwokatów i aplikantów adwokackich, problematykę od
płatności za czynności Z.A., zagadnienie doskonalenia zawodo
wego adwokatów i szkolenia aplikantów adwokackich, niektóre
aspekty etyki adwokackiej i godności zawodu itp.
Członek Rady Państwa Kazimierz Secomski przedstawił Radzie
Państwa do rozważenia następujące węzłowe problemy dotyczące
adwokatury:
1) Rada Państwa nie przyjmuje na obecnym etapie prac samo
rządu adwokackiego żadnych postulatów na temat ewentual
nej nowelizacji prawa o adwokaturze. Postulaty dotyczące te
go problemu mogą wyjść od samej adwokatury i jej samorzą
du na podstawie przeprowadzonych przez ten samorząd ana
liz odnoszących się do potrzeb członków tego zawodu oraz
zapotrzebowania społeczeństwa na pomoc prawną;
2) adwokatura powinna doprowadzić do końca prace na temat
rękojmi wykonywania zawodu adwokackiego — ewentualnie
w formie uchwały uwzględniającej dotychczasowy wynik prac
na ten temat;
3) Naczelna Rada Adwokacka powinna zintensyfikować doskona
lenie zawodowe adwokatów i szkolenie aplikantów adwokac
kich ze szczególnym uwzględnieniem nowych dziedzin prawa
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wynikających z reformy gospodarczej, zwłaszcza zaś prawa
administracyjnego, prawa podatkowego oraz szeroko pojęte
go prawa gospodarczego;
4) Naczelna Rada Adwokacka powinna kontynuować okresowe
spotkania z Ministrem Sprawiedliwości w celu bieżącego in
formowania oraz dokonywania wymiany poglądów na inte
resujące obie strony tematy. Spotkania takie powinny się od
bywać co najmniej raz na trzy miesiące;
5) Naczelna Rada Adwokacka powinna przeprowadzić pogłębioną
analizę obecnego modelu zespołu adwokackiego, zwłaszcza pod
kątem intensyfikacji działalności zawodowej, jego członków
w takich dziedzinach, jak prawo i postępowanie administracyj
ne, prawo wykroczeń oraz postępowanie przygotowawcze w
sprawach karnych.
Rekapitulując, członek Rady Państwa Kazimierz Secomski
stwierdził, że ocena działalności adwokatury przez Radę Pań
stwa jest oceną pozytywną ze względu na wszechstronność te
matyczną sprawozdania oraz prawidłowość zastosowanych środ
ków i metod w rozwiązywaniu bieżących problemów i trudności.
W końcowym wystąpieniu Z-ca Przewodniczącego Rady Pań
stwa Kazimierz Barcikowski dokonał następującej ostatecznej
oceny działalności adwokatury za rok 1987:
1) należy odnotować dalszy istotny postęp w działalności samo
rządu adwokackiego, a zwłaszcza w działalności kierownictwa
NRA w dziedzinie rozwiązywania zarówno problemów zawo
dowych, samorządowych, jak i ogólnospołecznych,
2) Rada Państwa uznaje prawo do istnienia sprzeczności poglą
dów między adwokaturą a resortem sprawiedliwości, wycho
dząc z założenia, że różnorodność spojrzeń jest warunkiem
prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Każ
de gremium powinno w sposób autentyczny zarządzać domeną
swej działalności w warunkach rozwagi i bez niepotrzebnych
napięć emocjonalnych;
3) samorząd adwokacki i jego naczelny organ powinien się skon
centrować na ulepszaniu metod obsługi prawnej społeczeństwa
z uwzględnieniem zmieniającej się sytuacji społecznej i eko
nomicznej w kraju;
4) wysuwane niekiedy postulaty na temat ewentualnej noweliza
cji prawa o adwokaturze na obecnym etapie są pozbawione
podstaw merytorycznych. Obowiązujące prawo o adwokaturze
powstało w 1982 r. jako wynik określonych decyzji politycz
nych i ustrojowych dotyczących również miejsca inteligencji
w systemie polityczno-prawnym państwa. Z tego względu
wszelkie dyskusje i postulaty na ten temat powinny być nace
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chowane szczególną przezornością;
5) samorząd adwokacki musi się przygotować na. zwiększenie
liczby adwokatów ze względu na nowe obszary prawa wy
magające obsługi z ich strony. Adwokatura zbyt wolno odpo
wiada na postulaty wynikające z tej problematyki. Samorząd
powinien wykazywać elastyczność w zakresie form wykony
wania zawodu i nie ograniczać się do tradycyjnej formy ze
społu adwokackiego z tej racji, że bieżące problemy życia
społecznego i gospodarczego przerastają istniejące struktury;
6) Rada Państwa udzielała i udziela zdecydowanego poparcia
koncepcji nowych zasad wynagradzania adwokatów za czyn
ności zawodowe i obliguje zainteresowane władze do jak naj
szybszego załatwienia tej sprawy.
Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski życzył NRA i jej kierownictwu sukcesów w dalszym prowa
dzeniu spraw adwokatury polskiej.

Z PRAC OŚRODKA BADAWCZEGO ADWOKATURY
INFORMATYCZNE CENTRUM KOMPUTEROWE
W lutym 1988 r. utworzone zostało Informatyczne Centrum
Komputerowe w Ośrodku Badawczym Adwokatury w Warsza
wie (Al. Ujazdowskie 49).
Na stanowisko ICK powołany został adw. Ksawery Ł uk a w s k i . W dniu 30.III. 1988 r. zakupiony został komputer
typu IBM XT oraz drukarka.
W ramach porozumienia zawartego z Działem Informatyki
Kancelarii Sejmu PRL Ośrodek Badawczy Adwokatury opra
cował około 5000 pozycji z orzecznictwa Sądu Najwyższego
i dostarczył to opracowanie do .Sejmu, a Dział Informatyki do
kona ze swej strony w najbliższych miesiącach oprogramowa
nia i wprowadzenia danych na twardy dysk. Informacje będą
następnie transponowane na dyskietki i dysk twardy, dostar
czone przez OBA.
Niezależnie od powyższego trwa intensywna współpraca w za
kresie opracowania i ujednolicenia haseł. OBA zobowiązał się
do opracowania publikowanego orzecznictwa SN z zakresu ko
deksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego za okres od 1965 r. do chwili obecnej
(a potem na bieżąco), a ponadto orzecznictwa SN z zakresu
kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu kar
nego wykonawczego za okres od 1970 r. do chwili obecnej (a po
tem na bieżąco).

