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1. CENTRALNE SYM PO ZJU M  DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ADWOKATÓW
W ŚW IDRACH MAŁYCH

W dniach 22, 23 i 24 m arca br. w Świdrach Małych pod W arszawą odbyło się 
pierwsze ogólnopolskie sympozjum doskonalenia zawodowego adwokatów, zorga
nizowane przez Prezydium Naczelnej Rady Adw okackiej.

Bezpośrednio organizacją sympozjum zajm owała się K om isja Pracy Zawodowej 
przy NRA.

W sympozjum wzięło udział 94 uczestników wydelegowanych przez rady adwo
kackie.

O tw ierając sympozjum, Prezes NRA adw. dr S. Godlewski stw ierdził, m. in., że 
NRA trak tu je  organizowane przez siebie sympozja jako system atyczną pomoc dla 
rad adwokackich i zespołów adwokackich w zakresie podnoszenia kw alifikacji 
zawodowych. Problem atyka poziomu zawodowego adwokatów jest obecnie w cen
trum  uwagi organów samorządu, ja k o  że sprawa ta ma decydujące znaczenie, 
praktyczne, rzutuje bowiem na poziom wym iaru sprawiedliwości, a w konsekwen
c ji  — na praworządność.

Mówca zwrócił również uwagę na to, że kw alifikacje  zawodowe adwokata 
oznaczają nie tylko przygotowanie teoretyczne, ale również społeczno-polityczną 
świadomość, i że obydwa te czynniki, realizow ane jednocześnie, sk ładają się na 
postawę adwokata, na jego rolę w służbie publicznej, jak ą  jest wykonywanie 
obowiązków zawodowych.

i

Postaw a polityczna adwokatury będzie nadal m iernikiem  je j dojrzałości do 
pełnienia fu n kcji społecznych, ja k ie  je j przypadają. O statnie wydarzenia w kraju  
w skazują na to, że adwokatura należycie rozumiała źródła tych zdarzeń i rolę 
inspiratorów zajść i dlatego je j  postawa w codziennym życiu wyrażała solidar
ność z P artią  pod kierownictw em  tow. Gomułki. Oczywiste było i je st dla adwoka
tów, że wrogie siły reak cji, sprzymierzone z ośrodkami syjonistycznym i, wykorzy
stały  nieświadomą i niewyrobioną politycznie młodzież do ekscesów ulicznych. 
U jaw nienie źródeł i ośrodków kieru jących tą  ak c ją  — najpierw  w prasie, a ostat
nio w przemówieniu tow. Gomułki — nie pozostawia żadnych wątpliwości pod 
tym  względem. Stwierdzenie tow. Gomułki, że wśród inteligencji, szczerze i z głę
bokim oddaniem służącej spraw ie socjalizm u i  popierającej politykę P artii, są 
również praw nicy-praktycy, je st dla nas, adwokatów-praktyków, dowodem w i
dzenia przez kierownictwo P artii postawy także adwokatury w codziennej pracy 
i je j zaangażowania politycznego. Mówca wyraził przekonanie, że słowa te dotyczą 
znacznej części adwokatury, która da tego dalsze dowody w pracy zawodowej 
i w swym udziale w życiu społecznym.

Po zagajeniu przez Prezesa Godlewskiego, zabrał głos Pierwszy Prezes Sądu 
Najwyższego prof. dr Z. Resich, który w niezwykle in teresu jącej form ie omówił 
fu n k cje  i zadania Sądu Najwyższego.

. Po referacie  tym wywiązała się bardzo żywa dyskusja.
Następny mówca w osobie W icem inistra K. Zawadzkiego przedstawił dwa za

gadnienia: rolę adwokata jako  współczynnika wym iaru sprawiedliwości oraz do
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tychczasową działalność i najw ażniejsze zadania stojące przed M inisterstwem Spra
wiedliwości.

R eferat ten, dotyczący istotnych dla adwokatury problemów, wywołał duże 
zainteresowanie i dyskusję.

W drugim dniu obrad zagadnienie środków odwoławczych w postępowaniu cy
wilnym zreferow ali: sędzia SN doc. dr M. P iekarski i adw. S. Garlicki. W tem a
cie  swoim referenci uwzględnili następujące zagadnienia:

a) zakres kognicji sądu rewizyjnego,
b) podstawy i żądania rew izji,
c) hierarchia i rozgraniczenie zarzutów rew izyjnych,
d) technika opracowania rew izji
e) rew izja nadzwyczajna,
f) zażalenie.

Nad każdym z poszczególnych tematów przeprowadzona została dyskusja.

Dalszy referat, dotyczący wznowienia postępowania w trybie art. 524 k.p.c., 
przedstawił adw. Z. Krzem iński.

W godzinach południowych uczestnicy sympozjum odbyli spotkanie z w icepre
zesem NRA adw. Z. Krzem ińskim  i sekretarzem  NRA adw. Z. Czeszejką. Obydwaj 
mówcy przedstawili dotychczasową działalność NRA i zamierzenia na przyszłość.

Ostatni, trzeci dzień sympozjum objął dwa tem aty:

1) wybrane zagadnienia z dziedziny wydarzeń międzynarodowych i k ra jo 
wych, zreferow ane. przez zastępcę naczelnego redaktora .^Polityki” Z. S o - 
łubę,

2) omówienie niektórych aspektów zadań adwokatury w P R L  przez st. 
instruktora Wydz. Adm inistracyjnego KC PZPR  Ja n a  Sytego.

Obie prelekcje wywołały długotrwałą i bardzo ciekaw ą dyskuję.

Pod koniec sympozjum uczestnicy ustosunkowali się do dotychczasowego sym 
pozjum oraz do potrzeb doskonalenia w te j form ie w przyszłości — w ankie
tach.

Z am ykając sympozjum, adw, Z. Czeszejko, sekretarz NRA i przewodniczący 
Kom isji Pracy Zawodowej przy NRA. z dużym uznaniem podkreślił ogromną 
aktywność uczestników w czasie dyskusji 'i żywe zainteresowanie przedstawioną 
problem atyką. Stw ierdził on, że sympozjum, które ma zapoczątkować niezw ykle 
ważną ak cję  doskonalenia zawodowego adwokatów w te j postaci, spełniło sw oje 
zadanie. Następne sympozja organizowane przez NRA będą bogatsze o doświad
czenia wyniesione z pierwszego sympozjum. Prezydium NRA żywi nadzieję — 
stwierdził mówca — że uczestnicy sympozjum staną się rzecznikami doskonalenia 
zawodowego w swoich środowiskach, że ich osobisty wpływ i udział w tym za
kresie pozwoli na przyśpieszenie procesu podnoszenia poziomu zawodowego adwo
katów. Mówca zapowiedział także, że Prezydium NRA zamierza w czerwcu br. 
zorganizować drugie sympozjum, które będzie poświęcone tem atyce karnistycznej.
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