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N iektóre polskie sądy w ydaw ały przed w ojną publikacje ilustrow ane na 15- lub 
20-lecie istnienia polskiego sądownictwa. Na przykład w  1939 r. ukazała się w K a 
towicach drukiem  praca Tadeusza Petrykow skiego pt. „Sądownictwo polskie, na 
Śląsku 1922—1937 r .” W publikacji tej możemy znaleźć sporo m ateria łu  dotyczącego 
adw okatury powyższego okresu.

Są ludzie, którym  n :e spraw ia przyjem ności przelew anie myśli na papier. Jeżeli 
jednak weźmiemy pod uwagę, jak  ważna jest rola kroniki zespołu i że nie tylko 
dla adw okatury, ale także dla każdego indyw idualnego adw okata kronika okaże 
się niezwykle potrzebna i bliska — to chyba nikom u nie spraw i zbyt wielu tru d 
ności przyłożenie ręki, a tym  sam ym  pióra do tego, by kronikę w zespole „u fun 
dować”, zebrać na początek odpowiednie m ateria ły  i w ybrać ochotnika-kolegę do 
jej prowadzenia. I jeszcze jedno: nie ociągać się, gdy w ypadnie przyjść kronikarzow i 
z jak  najdalej idącą ofiarną pomocą.

Gdy zainaugurujem y kroniki we wszystkich ześpołach adwokackich i wdrożymy 
je jako dobry zwyczaj oraz gdy będą one prowadzone na odpowiednim poziomie, 
to nie będziemy m usieli skarżyć się na b rak  źródeł do h istorii adw okatury.

A więc — do dzieła, Panow ie mecenasi!

Przepis § 82 Regulam inu działania naczelnych i wojewódzkich organów adw o
k atu ry  z dnia 14.1.1973 r. precyzuje cel w izytacji. Ma nim  być „kontrola nad 
ścisłym w ykonyw aniem  przez zespoły adw okackie przepisów  o adw okaturze”. 
W tymże przepisie zostało też zaznaczone, że kontroli dokonują organy sam orządu 
adw okatury  przy pomocy Centralnego Zespołu W izytatorów  przy Naczelnej Radzie 
Adwokackiej oraz zespołów w izytatorów  przy poszczególnych radach adwokackich.

W powołanym  przepisie m am y zatem  wskazówkę, że kontrole powyższe p rze
prow adzają organy sam orządu adwokackiego, co jest niezm iernie ważne i co pow in
no być doceniane przez środowisko adwokackie. Oczywiste jest bowiem, że nadzór 
ogólny nad działalnością adw okatury  spraw uje M inister Sprawiedliwości, ale 
pam iętać też należy o tym, iż M inister, zatw ierdzając dnia 25.1.1973 r. cyt. wyżej 
Regulamin, pozostawił tę niezm iernie w ażną kontrolę w rękach samych adwokatów. 
Wiedzieć poza tym  trzeba, że należyte w ykonyw anie obowiązków przez w izytatorów  
jest jednoznaczne z uchronieniem  środowiska, kierow ników  zespołów i .poszcze
gólnych adw okatów  od w ielu kłopotliwych sytuacji, mogących się naw et w innym  
układzie organizacyjnym  zakończyć postępow aniem  dyscyplinarnym . Na ten mo
m ent zw racał trafn ie  uwagę podczas narady  przewodniczący wojewódzkich zespo-
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łów w izytatorów  (kilka la t temu) ówczesny przewodniczący CZW — wiceprezes ^R A  
ad w. W Dąbrowski.

P raca w izytatora jest niewdzięczna. Znany jest fakt. że wśród adw okatów  jest 
wiele indyw idualności, znana jest ich wrażliwość na uwagi krytyczne kolegów, 
znana jest również pełna poświęcenia praca kierow nictw  zespołów. A tymczasem 
w izytatorzy muszą być bezwzględni i zapom inać na okres trw an ia  w izytacji o w ię
zach koleżeńskich. Zakłada się bowiem, że w izytacja m a spełnić swoje statutow e 
zadanie i nie może być tylko ukłonem  w stronę k ierow nika zespołu, k tć ry  cieszy 
się z pewnością szacunkiem  nie tylko zespołu, ale : rady adwokackiej.

P racę w izytatorów  pow inni doceniać także członkowie zespołów, których wyniki 
kontroli dotyczą na równi z kierow nictw em  zespołu adwokackiego.

Członkowie zespołów nie mogą zasłaniać się faktem , że istnieje kierownictwo 
zespołu i że ono jest powołane do przestrzegania przepisów  obowiązujących 
zespoły, gdyż byłby to błąd zasadniczej natury . Zespół adwokacki nie stanowi 
w praw dzie organizacji skupiającej indyw idualne kancelarie adwokackie, jednakże 
wiemy, że praw o w yboru, jakie pozostawiono klientow i przy zlecaniu spraw y 
w zespole, a później swobodne i nieograniczone prawo kontaktow ania się k lienta 
z w ybranym  przez siebie adw okatem -członkiem  zespołu stw arza specyficzną dla 
zawodu sy tuację-uk ład , w którym  adw okat odgrywa pierw szorzędną rolę, już bez 
udziału kierow nictw a.

Umowę zlecenie zaw iera k lien t z kierow nikiem  zespołu, ale o potrzebie dalszych 
czynności w danej spraw ie z natu ry  rzeczy decyduje często sam adwokat, który 
prowadzi sprawę. On bowiem podejm uje decyzję o założeniu rewizji, o złożeniu 
dalszych wniosków (np. o egzekucję, o przerw ę, o odroczenie w ykonania kary  itp.), 
on wie, czy w spraw ie karnej wyznaczono dalszą rozpraw ę, itd. Dlatego bez tej 
w spółpracy adw okata z kierow nikiem  zespołu nie może być mowy o należytym 
w ykonyw aniu obowiązków przez kierow nika zespołu. Jest oczywiste, iż kierow nik, 
dokonując okresowej kontroli k a r t ew idencyjnych, może w  pewmych sytuacjach 
przypuszczać, że mogły być dodatkowe rozpraw y, że spraw a może się toczyć w II 
instancji itp., ale bez inform acji ze strony adw okata nie jest on w stanie sprawdzić, 
czy k lien t reguluje w szystkie należności zespołu, czy — jeśli wypłacił do rozliczenia 
w iększą kwotę — dokonano przelewu z rozliczeń na honorarium  itp. A nie można 
przy tym  zapominać, że kierow nicy zespołów też prowadzą — jako adwokaci — 
spraw y zlecone im przez k lientów  i siłą rzeczy nie będą dysponowali dostatecznym  
zasobem czasu, aby stale i system atycznie dokonywać kontroli k a rt ew idencyjnych. 
K ierow nik każdego zespołu m a na co dzień bardzo wiele różnorakich obowiązków7, 
jak  np. zaw ieranie umów z nowymi k lientam i lub załatw ianie spraw7 czysto 
organizacyjnych, a niekiedy spraw  inw estycyjno-rem ontow ych, ma on uczestniczyć 
w różnych naradach i zebraniach itd., inaczej mówiąc — m a on tak  wiele dodat
kowej pracy związanej z kierow nictw em  zespołu, że naw7et pomoc ewentualnego 
zastępcy nie zastąpi, bo nie może zastąpić w spółpracy ze strony członków zespołu, 
którzy z tego względu powinni to mieć na uwadze i przejaw iać inicjatyw ę w sp ra 
wach ew idencyjno-finansow 7ych. Nie bez kozery kładę nacisk na te spraw7y, choć 
nie w yczerpują one ogółu zagadnień będących przedm iotem  w izytacji, albowiem 
doświadczenie uczy, że w iaśnie najw ięcej uchybień spotyka się w tej dziedzinie. 
Zrozum iałe jest, że i adw okat jest zazwyczaj bardzo zaabsorbow any swoją pracą 
zawodow7ą i że nie przyw iązuje wagi do spraw  adm inistracyjnych, ale zrozum iałe 
zarazem  m usi być też to, że tak nie może być, że jest rzeczą niedopuszczalną 
istnienie czy tolerow anie niedociągnięć w om awianej dziedzinie, gdyż są to sprawy
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zbyt ważne dla zespołu i dla jego w yników  ekonom icznych oraz zbyt ważne w ogóle 
dla każdego adw okata zespolonego.

II

Zespoły w izytatorów  powoływane są przez Prezydium  NRA z w łasnej inicjatyw y 
lub na wniosek właściwej rady adw okackiej (§ 84 cyt. Regulaminu). Liczba w izy
ta to ró w 'u sta lo n a  jest w tym  przepisie w ten  sposób, że jeden w izytator ma p rzy 
padać na 3—10 zespołów adwokackich istn 'e jących  na terenie danej izby.

Na podstaw ie mojego doświadczenia w Izbie krakow skiej uważam, że liczba w izy
tatorów  pow inna być dostatecznie dbża, że nie pow inna ona zależeć wyłącznie od 
liczby zespołów, ale rów nież i od liczby adw okatów  w zespołach. Ponadto w dużych 
izbach liczba w izytatorów  pow inna być duża także z innych jeszcze względów, 
a m ianowicie z racji następujących:

a) w izytatorem  jest członek organów  sam orządowych albo — jak  to bywa 
najczęściej — adw okat cieszący się dużym zaufaniem  wśród adwokatów  (§ 85 cyt. 
Reg.). Powinien on reprezentow ać wysoki poziom etyczny, zawodowy i społeczny, 
a ponadto powinien znać dokładnie prob lem atykę związaną z p racą k ierow nictw a 
zespołu. Dlatego też byłoby najlepiej, żeby w izytator sam pełnił kiedyś (a może 
naw et pełni) obowiązki kierow nika czy zastępcy kierow nika zespołu. Jak  już 
podkreślono wyżej, są to często adw okaci dźwigający na swych barkach  dużo 
obowiązków zawodowych i społecznych, wobec czego ze względów czysto p rak ty cz
nych należy zakładać, że w izytacja 3 zespołów rocznie to m aksim um  tego, czego 
można wym agać od w izytatora;

b) w izytację można prowadzić jednoosobowo lub — jak  to było przez pewien 
czas w naszej Izbie — przez 2 w izytatorów . Za podwójnym  składem  przem aw ia na 
pewno większy obiektywizm  w ocenach pracy kierow nictw a zespołu oraz większa 
dokładność w izytacji, choć przeciwko takiem u składowi przem aw :a techniczna 
trudność w uzgodnieniu term inów  w izytacyjnych, tudzież częsta przewlekłość w 
sporządzeniu protokołu  pow izytacyjnego;

c) regulam in przew iduje, że obok w izytacji ogólnych należy przeprow adzać także 
w izytacje specjalne (§ 89 cyt. Regulaminu). W izytacje mogą dotyczyć konkretnego 
adw okata, ale mogą dotyczyć także jednej tylko kw estii we wszystkich zespołach. 
Dlatego również i z tego względu liczba w izytatorów  pow inna być dostatecznie 
duża, tak  aby podane wyżej przykładow o zadania kontrolne wykonać szybko i bez 
większego obciążenia w izytatorów .

III

W izytacje mogą być przeprow adzone na polecenie prezesa NRA, przewodniczącego 
CZW, dziekana rady adwokackiej lub  przewodniczącego zespołu w izytatorów  (§ 88 
cyt. Regulaminu).

W izytacje ogólne są jednak realizow ane według rocznego planu opracowanego 
przez przewodniczącego WZW, przy czym zasadą jest przynajm niej jedna w izy
tacja w roku (§ 91 cyt. Regulaminu).

Jeśli jednak idzie o w izytacje specjalne, to przesłanką do ich podjęcia będzie 
inform acja uzyskana z kom isji do zagadnień zespołówr, z sek re taria tu  izby czy rady, 
z księgowości, dotycząca zwłaszcza niewłaściwości w pracy zespołów. Sygnały te 
mogą pochodzić także z re fera tu  skarg  i zażaleń, z kom isji kontroli zawodowej 
— gdy dotyczą niewłaściwego wrykorywania pracy zawodowej, niewłaściwego pozio-
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mu zastępstw  czy naruszenia zasad etycznych, jeżeli oczywiście b ra k  je s t dostatecz
nych podstaw  do wszczęcia postępow ania dyscyplinarnego. Im  ściślejsza będzie ta 
w spółpraca, im  żywszy będzie kontak t przewodniczącego WZW z powyższymi 
kom órkam i — tym  większa efektywność organów  sam orządowych w usuw aniu  n ie
prawidłowości w realizacji przepisów  o zespołach i adw okaturze.

IV

O celu w izytacji była już mowa na początku artykułu . Przechodząc teraz do 
zakresu  w izytacji ogólnej, k tórej podlega każdy zespół adwokacki przynajm niej raz 
do roku, należy w yraźnie podkreślić, że w izytacja m a zadanie — obok działalności 
czysto kontrolnej — także zadania instruktażow e, o iczym często się zapomina.

W izytacja pow inna zm ierzać do jak  najszybszego usunięcia niepraw idłow ości 
stw ierdzonej podczas kontroli. P rak ty k a  w ykazuje, że na ogół zespoły adw okackie 
p racu ją dobrze, a kierow nicy zespołów należycie spełn iają swoje obowiązki, wszędzie 
jednak można stw ierdzić pew ne drobne uchybienia, k tóre są w ynikiem  nie tyle 
złej woli lub nieznajom ości przepisów  dotyczących zespołów, ile raczej przeciążenia 
zawodowego i niemożliwości system atycznej w spółpracy z poszczególnymi członkami 
zespołu adwokackiego. Tego uczy doświadczenie w izytacyjne i dlatego należy kłaść 
nacisk na ten aspekt instruktażow y w izytacji.

K ażda w izytacja m ija się z celem, jeśli w izytator, rozpoczynając w izytację ogólną, 
nie zapozna się przedtem  z treścią ostatniego protokołu w izytacji (niekiedy naw et 
jeszcze wcześniejszych wizytacji) i n ie spraw dzi, czy i jak  zostały w ykonane zale
cenia powizytacyjne. Należy oczywiście zwrócić szczególną uwagę na niedociągnięcia 
n a tu ry  finansowej. P rak ty k a  (na szczęście) dowodzi, że kierow nicy są dostatecznie 
uczuleni na te zagadnienia i że również uczuleni są na nie w izytatorzy, będący 
szczególnie w ym agającym i w tej dziedzinie.

Zakres w izytacji ogólnej powinien być ujednolicony, a każda w izytacja powinna 
być pełna, tj. realizować całkowicie ten ujednolicony program  w izytacji. Bez takiego 
w stępnego postaw ienia spraw y nie można wyciągać obiektyw nych w niosków  o ja 
kości pracy kierow nictw  zespołów i w izytatora. Do tego zakresu  w izytacji zaliczam 
następujące spraw y i problem y:

1) w ykonanie poprzednich zaleceń pow izytacyjnych;

2) ocena w arunków  lokalowych zespołu;

3) ew entualne uwagi dotyczące składu liczbowego i osobowego zespołu oraz 
k lim atu  koleżeńskiego w jego gronie;

4) praca społeczna członków zespołu;

5) sy tuacja ekonom iczna i finansow a zespołu, a w tym : a) wysokość obrotów , ich 
kształtow anie się w okresie m iędzyw izytacyjnym , zasadność dysproporcji 
w  obrotach adwokatów , rozdział spraw  „K”, b) w artość jednostkow a spraw y, 
ocena tej w artości na tle średniej w artości w skali danej izby i w porów naniu 
z w artością w poprzednim  okresie w izytacyjnym , polityka h ono rary jna  k ierow 
nictw a zespołu, prawidłowość stosow ania taryfy , zaliczanie dodatkowych czyn
ności adw okata (dodatkowe rozpraw y karne, dodatkowe instanc je  i czynności 
w spraw ie), zadłużenie klientów, ściąganie i um arzanie zadłużeń, zaliczanie 
substytucji; c) wysokość kosztów adm inistracyjnych, realizacja budżetu  zespołu,
d) wysokość rozliczeń (konto 34), zasadność istnienia rozliczeń, e) istnienie 
i sposób w ykorzystyw ania funduszu socjalnego, f) pobieranie i rozliczanie 10°/»

5 — Palestra
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funduszu na nie udokum entow ane w ydatki, g) pobieranie ryczałtu  adm in istra
cyjnego i odprowadzanie go do rady  adw okackiej (konto 34a), prawidłowość 
w ydatkow ania reszty tego funduszu przez zespół (na cele ułatw iające pracę 
adwokatów), h) spraw y dewizowe (kontrola zezwoleń dewizowych, zgłoszeń 
o zakończeniu spraw y, odprowadzenia dewiz do NRA), i) wysokość obrotów  
adw okatów  niepełnozatrudnionych;

6) prawidłowość zaw ierania umów z klientam i i w ypełniania k a rt ew idencyjnych, 
a m ianowicie: a) treść karty  ew idencyjnej (wartość przedm iotu sporu, sposób 
zapłaty należności zespołu: raty , term iny  płatności ra t, czytelność kart, podpisy 
na karcie), b) sposób zaw ierania um ów pod nieobecność kierow nictw a;

7) kontrola w yryw kow a pracy zawodowej członków zespołu (szkolenie zawodowe 
wewnątrzzespołowe);

8) . zażalenia na członków zespołu;
9) archiw um ;

10) praca aplikantów  adwokackich;
11) spraw y organizacyjne zespołu, częstotliwość zebrań zespołu, przesyłanie p ro to 

kołów zebrań do rady adw okackiej, istnienie i działalność kom isji rew izyjnych;
12) inne uwagi dotyczące wizytowanego zespołu.

Objęcie ogólną w izytacją powyższych kwestii jest dużym zadaniem  i dlatego 
w izytacja n:'e może w  zasadzie zam ykać się w jednym  term inie. N iekiedy w ypadnie 
naw et przerw ać w izytację, aby kierow nictw o zdołało opracować m ateria ły  na po 
trzeby w izytacji; poza tym  — jak już powiedziano — chodzi także o usuw anie 
niedociągnięć, o wdrożenie właściwych form  funkcjonow ania zespołu.

Do powyższego lapidarnego ujęcia zakresu w izytacji ogólnej należy dodatkowo 
wyjaśnić, że kontro la poziomu pracy zawodowej członków zespołu może nastręczać 
pew ien szczególny kłopot. Zakładam  oczywiście, że sam w izytator reprezen tu je 
wysoki poziom zawodowy, ale wiadomo także, że ocena pracy zawodowej adw okata 
byw a często kontrow ersyjna. K ontroli należy poddaw ać jedynie w ypadki oczywiście 
w adliw ej pracy. P rzesłanką do takiej oceny będzie czy to zgodna op:nia rady adw o
kackiej, czy też sygnały otrzym yw ane z sądu lub prokura tu ry . W Izbie krakow skiej 
powołano przy Radzie A dw okackiej Kom isję kontroli zawodowej, do zakresu k tórej 
należą w łaśnie te zagadnienia i dlatego o term inie w izytacji w izytator ma obowiązek 
zaw.;adam iać przewodniczącego Komisji, k tóry  z • kolei ma prawo delegować jej 
przedstaw iciela na wizytację. Delegat taki sporządza protokół swych czynności, 
będący załącznikiem  do protokołu wizytacyjnego. Jeśli Komisja nie wódzi potrzeby 
delegowania swego przedstaw iciela, to tę w yryw kow ą kontrolę przeprow adza w izy
tator. Czyni to na podstaw ie ak t podręcznych adw okatów , a w razie potrzeby 
przeprow adza rozmowy z przewodniczącym  wydziału w sądzie i przegląda udostęp
nione mu ak ta  sądowe.

Członek zespołu m a praw o otrzym ać zapłatę za swoje czynności, ale względy 
prestiżowe i etyczne w ym agają, aby również poziom zastępstw  był wysoki. K lient 
m usi wiedzieć, że dbano o jego interes, że adw okat był mu potrzebny ze względu 
na zawiłości p raw a i że uczynił wszystko, co było w  jego mocy. Zrozum ienie tej 
zasady przez członków zespołu, realizow anie tej zasady na co dz:eń wpływa korzyst
nie na kształtow anie właściwej opinii o pracy adw okatów  w społeczeństwie.

Nie dziwi przeto troska naszych naczelnych w ładz sam orządowych o podnoszenie 
kw alifikacji zawodowych adwokatów , nie dziwi też, że na swym pierwszym  
powyborczym posiedzeniu odbytym  w dniach 15—17.X.1976 r. Naczelna Rada Adwo
kacka, uchw alając program  działania organów sam orządu adwokackiego na okres



N r 6 (234) • P o li tyka  w i z y ta c y jn a  ł  m e to d y  działania  WZW 67

kadencyjny 1976—1979, poświęciła spraw ie doskonalenia zawodowego adwokatów 
szczególnie wiele miejsca.

Nie ulega jednak  wątpliw ości, że głównym przedm iotem  w izytacji będą przede 
w szystkim  aspekty finansow o-ekonom iczne zespołu oraz praw idłow e stosowanie 
przepisów  dotyczących zespołów. Do spraw  tych należeć będzie m.in. wysokość 
obrotów, równom ierność dochodów członków zespołu, a więc także rozdział spraw  
w ogóle i spraw  „K ” w szczególności. W izytator, stw ierdziw szy rażący wypadek 
dysproporcji w obrotach, pow inien bezwzględnie zainteresow ać się tym  i zbadać 
przyczynę takiego stanu  rzeczy, a co powinno znaleźć potem swe odzwierciedlenie 
w protokole w izytacyjnym . Podobnie jak  niezdrow e są tzw. „kom iny” w  zespole, tak 
samo .niepożądane są rażąco nisk ie obroty członków zespołu. Jest to sprzeczne z ideą 
zespołowości i n iew ątpliw ie dlatego ustalono m inim um  zarobków w zespole. W izy
ta to r jednak powinien pam iętać o tym, że każdy adw okat-członek zespołu powinien 
mieć am bicję, by zarobić sam na siebie, a nie korzystać z owego „adm inistracyjnego 
m inim um ”. Z tego względu rzeczą kierow nictw a zespołu powinno być przydzielanie 
spraw  „słabszym obrotow o” kolegom (m.in. także przez uzyskiw anie spraw  od 
adw okatów  m ających większe obroty), a rzeczą w izytacji powinno być sprawdzenie, 
czy w sytuacji, gdy adw okat zespołu chce pracować, ale nie m a obrotów, k ierow nic
two zespołu czyni dostateczne .starania o likw idację tak ich  dysproporcji.

W ysoka średnia w artość spraw y to dla w izytatora dowód, że kierow nictw o 
zespołu w ykorzystuje m aksym alne możliwości, jakie daje obow iążująca taryfa, że 
ponadto regulow ane są należności z ty tu łu  dodatkowych dni rozpraw  karnych oraz 
dodatkowych czynności adw okackich w sprawie. Powszechnie słyczy się głosy
0 potrzebie podwyższenia ta ry fy  — a więc tym  bardziej należy w ykorzystyw ać 
możliwości istniejącej taryfy, zwłaszcza że doświadczenie uczy, iż w  tym  względzie 
są jeszcze pewne rezerw y finansow e. To samo dotyczy ściągalności zadłużeń czy 
wysokich rozliczeń. Nie można więc pom ijać tej problem atyki podczas wizytacji 
zespołu.

Każdy zespół ma zatw ierdzony przez Radę prelim inarz budżetowy, dotyczący tak  
w ydatków  adm inistracyjnych jak  i funduszu z konta 34a. K ierownicy zespołu m ają 
tendencję do swoistego m ieszania tych funduszy. Nie można jednak zapom inać, że 
fundusz na koncie 34a przeznaczony jest na cele u łatw iające pracę adwokatów. 
Tylko takie jest jego przeznaczenie. Ew entualne pokryw anie z niego w ydatków  
adm inistracyjnych zniekształca obraz w skaźnika kosztów adm inistracyjnych. Nie ma 
nigdzie kazuistycznego w yliczenia rodzaju  w ydatków  ułatw iających pracę adw oka
tów, ale na pewno można zaliczyć, do tych rozchodów w ydatki na m aszynistkę 
przepisującą pism a adw okata itp. Jest to najczęstszy, klasyczny w ydatek  pokryw any 
z konta 34a (obok w ydatków  na drobne rem onty  zespołu).

Spraw y dewizowe nie są prowadzone przez liczne zespoły, ale tam  gdzie udzie
lono zezwolenia na ich prowadzenie, w izytator powinien zbadać, czy spraw ę karną 
cudzoziemca zgłoszono w radzie adw okackiej, czy istn ieje zezwolenie na prowadzenie 
spraw y cyw ilnej, czy zgłoszono w  radzie o zakończeniu spraw y oraz czy Naczelnej 
Radzie Adwokackiej przekazano należny udział dewizowy. Przy w izytacji zespołów 
specjalistycznych, tj. zespołów dewizowych, przedm iotem  w izytacji pow inna być 
polityka honorary jna kierow nictw a zespołu, stosowanie podwyżek honoraryjnych
1 należyty poziom zastępstw a. Skład zespołu specjalistycznego jest na pewno z reguły 
w łaściw ie dobrany, ale trzeba pam iętać, że zawsze wysokiej opłacie pow inna tow a
rzyszyć wysoka jakość zastępstw a. Naczelna Rada Adwokacka w yraziła pogląd, że 
na przyszłość nie będzie się otw ierać nowych zespołów specjalistycznych i dlatego 
poszczególne rady adw okackie udzielają obecnie indyw idualnych zezwoleń na p ro 
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w adzenie spraw  cudzoziemców dewizowych. Z tego względu w ydaje się celowe, 
żeby w  m iarę możliwości om awiane kontro le prow adził — w ram ach w izytacji 
specjalnych — w izytator-członek zespołu specjalistycznego.

D ana em erytom  możliwość w ykonyw ania działalności zawodowej nie w pełnym  
w ym iarze czasu pracy skłania do kontrolow ania tego, żeby nie przekraczano pu łapu  
obrotu  dozwolonego przez przepisy, a z drugiej strony do badania, czy adw okat 
isto tn ie likw iduje stopniowo swe agendy. Zrozum iałe jest, że n iektórzy adw okaci 
mieli do ostatniej chwili poważne zlecenia, trudno  więc im jest przestaw iać się na 
ograniczoną działalność. W związku z tym  zachodzą, rzadkie na szczęście, w ypadki, 
kiedy em erytom  należy — niestety — przypom inać o potrzebie tej dyscypliny zaw o
dowej i finansow ej. W izytator m usi w  tych spraw ach wykazywać .m aksim um  
zrozum ienia, ale jednocześnie m usi też być stanowczy w swych decyzjach.

O rozliczeniach już w spom niano wyżej, ale zdaniem  moim sam a wysokość roz li
czeń nie jest zjaw iskiem  negatyw nym . Należy tylko każdorazowo badać, czy owe 
wysokie rozliczenia są zasadne, tj. czy są pokryte wszelkie należności zespołu 
w  sposób nie budzący w ątpliw ości i czy zastosowano dostatecznie wysokie opłaty 
na rzecz zespołu. W iadomo przecież, że adwokaci z siedzibą w m iastach w ojew ódz
kich prowadzą często aferow e spraw y karne, k tóre są kosztowne, nic więc nie stoi 
n a  przeszkodzie, żeby k lien t w płacił aw ansem  większą kwotę do rozliczenia. W tedy 
rzeczą adw okata i k ierow nika zespołu je st jednak przestrzeganie tego, żeby niezw ło
cznie przerzucać należne kw oty na honorarium , a obowiązkiem w izytatora — sp raw 
dzenie, czy kierow nicy zespołu realizują tę zasadę.

K arty  ewidencyjne obrazu ją działalność finansow ą i ekonom iczną zespołu i adw o
kata , dlatego też w izytator m usi badać te k a rty  i treść ich zapisów, bo tylko w ten 
sposób wyrobi sobie zdanie o pracy kierow nictw a zespołu. W spom inając, jeśli chodzi 
o powyższy zakres w izytacji ogólnej, o kartach  ew idencyjnych, podkreśliłem  nie bez 
powodu, że chodzi mi o prawidłowość przy zaw ieraniu umów z klientam i. K arta  
musi być bowiem przejrzysta , przedm iot spraw y w yraźnie określony i wobec tego 
tym  dokładniej musi być określona op ła ta  na  rzecz zespołu i sposób uregulow ania 
te j należności. P roblem u nie ma, jeśli k lien t płac: jednorazowo całą należność, ale 
w  innych w ypadkach należy ustalić wysokość ra t i term in ich płatności. W izytator 
może wówczas skontrolow ać m.in., czy zasadne są rozliczenia.

Podpis k lienta na karcie jest dowodem, że zaw arto z nim  umowę i dlatego na 
ten  szczegół należy zw racać baczną uwagę. Z darzają się wypadki, że um owę zaw iera 
się w czasie nieobecności k ierow nictw a zespołu. W w ypadkach takich należy za in 
teresow ać się, jak i jest try b  zaw ierania umowy, choć skądinąd wiadomo, że 
wówczas umowę zaw iera w im ieniu zespołu — za zgodą jego kierow nika — obec
ny w  zespole inny jego członek. Nie podpisana k a rta  świadczy o niepraw idłow ym  
zaw arciu  umowy, dlatego też tak ie niedociągnięcie m usi być surowo w ytknięte. 
W izytacja m usi być szczególnie uczulona na tego rodzaju  sytuacje.

Idea zespołowości nie byłaby w pełni zrealizow ana, gdyby zespół nie zbierał się 
okresowo, nie załatw iał przy tej okazji spraw  wym agających decyzji całego składu 
zespołu oraz gdyby n ie był inform ow any o p racy  kierow nictw a zespołu i rady  
adw okackiej.

W dużych zespołach kierow nik zespołu może mieć dużą pomoc ze strony 
kom isji rew izyjnej, k tó rej znaczenia na ogół n iestety się nie docenia. Same kom isje 
rew izy jne też często nie korzystają ze swych prerogatyw  i dlatego przy w izytacji 
należy zainteresow ać się istnieniem  : działalnością tych kom isji (oczywiście tylko 
tam , gdzie są przesłanki praw ne do pow ołania takich  kom isji — § 15 Regulaminu 
działania zespołów adwokackich).
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V

Protokół w izytacyjny (w 3 egz.) powinien oddać możliwie najdokładn:ej, a \e 
zarazem  lakonicznie przebieg w izytacji. Ta lakoniczność nie może się jednak ogra
niczać do krótkiego stw ierdzenia, że zbadano w szystkie kw estie wchodzące w zakres 
w izytacji i że nie stw ierdzono uchybień. Te zbadane kw estie m uszą być w ym ienione 
w protokole i omówione. Zbadane k arty  ewiedencyjne, ak ta sp raw  — powinny być 
zacytowane (np. n r rep...). Dopiero więc wówczas nie będzie wątpliwości co do 
właściwego sposobu przeprow adzenia w izytacji.

W izytator pow inien w  zasadzie nakreślić p ro jek t zaleceń pow izytacyjnych. Chcę 
tu  przy okazji zwrócić uwagę, że wg mego zdania w izytatorzy nie zawsze w ykorzys
tu ją  swoje upraw nien ia instruktażow e, k tóre dają im przecież możliwość w ydaw ania 
poleceń natychm iast wykonalnych. Chodzi tu  np. o natychm iastow e uzupełnienie 
drobnych niedociągnięć typu adm inistracyjnego, zwłaszcza przy w ypełnianiu k a rt 
ew idencyjnych. W izytator może naw et zakreślić k ró tk i term in do ich usunięcia, 
a naw et p rzerw ać rozpoczętą w izytację, aby nie obciążać ńiepotrzebnym i uw agam i 
swego protokołu  w izytacyjnego. System atycznie i należycie prow adzone w izytacje 
nie w ym agają na  ogół w ydaw ania takich zarządzeń, ale niedokładnie przeprow a
dzona wcześniej w izytacja może tego wymagać. Isto ta w izytacji, zwłaszcza ta  
o instruktażow ym  charakterze, będzie w ykonana. I to  chyba je s t najważniejsze.

K ierownicy zespołów wizytowanych m ają praw o złożenia dodatkowych pisem 
nych w yjaśnień  do uwag w izytatora w protokole w izytacji (§ 95 cyt. Regulaminu). 
O tym  upraw nien iu  należy przypom inać kierow nikom  zespołów, gdyż stw arza to 
dopiero obiektyw ny, w łaściwy k lim at między w izytowanym  a w izytującym  i w ła
dzami sam orządowym ;. W izytacja może dostarczyć jakichś szczególnych spostrzeżeń, 
a od rozwagi w izy tatora będzie zależeć, k tóre kw estie powinny być dodatkowo 
naśw ietlone przewodniczącem u WZW.

VI

W izytator pow inien zbadać stan kasy, sporządzanie raportów  finansow ych, sposób 
przechow yw ania gotówki, odprowadzania jej do banku, ale w zasadzie domenę tę 
pow inien kontrolow ać specjalny w izytator finansowy. Będzie nim  np. księgowy izby 
albo adw okat znający dobrze problem y księgow o-finansowe, gdyż w łaśnie te proble
my m ają być przedm iotem  jego w izytacji. Oczywiście i taką w izytację należy zakoń
czyć protokołem  w izytacyjnym .

VII

To, co wyżej napisano o w izytacjach zespołów, nie wnosi zapew ne wiele nowego 
do spraw  w izytacyjnych. Są to jednak  praktyczne spostrzeżenia i uwagi niezbędne 
przede w szystkim  dla nowo powołanych rad  adwokackich i ich w izytatorów . W ydaje 
się bowiem, że w izytacja przeprow adzona skrupu latn ie elim inuje inne kontro le i ich 
celowość, należy więc tę prerogatyw ę sam orządu adwokackiego w pełni w yko
rzystyw ać. W izytacja m a poza tym  jeszcze drugi aspekt: dostarcza ona radzie 
adw okackiej m ateria łów  orientujących ją  w sy tuacji ekonom icznej, personalnej 
i lokalowej zespołów adwokackich, k tó re  to dane pozwolą trafn ie  zaprogram ow ać 
przyszłą działalność.

In sty tuc ja  w izytacji pow inna w końcu zapewniać adw okaturze jej dobre imię 
wśród najszerszych kręgów  społeczeństwa.


