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prokuratorowi i obrońcy stwarza pokusę zagrania r o l i  przed wielomilionową wi
downią (uderzmy się w piersi — któż jest wolny od takich myśli...?), ale bierze 
c z y n n y  udział w wymiarze sprawiedliwości (...)”.

Autor przekonywająco — jak się wydaje — uzasadnił swoje stanowisko dowo
dząc, że penetracja TV w sądzie karnym wskutek przekazania milionom ludzi czło
wieka na ławie oskarżonych jest karą wymierzoną poza sądem i nie przez sąd. Na 
paradoks zakrawa fakt, że na odbytym spotkaniu prawników i dziennikarzy w kra
kowskim gmachu sądów za obecnością TV na sali sądowej wypowiedział się apro
bująco przedstawiciel wymiaru sprawiedliwości.

Interesujące byłoby wypowiedzenie się członków adwokatury na ten temat 
i można oczekiwać, że „Palestra” chętnie udzieli swych łamów wszelkim głosom 
za i przeciw penetracji kamery telewizyjnej na sali sądowej.

*

O nawiązaniu współpracy z adwokaturą w NRD poinformowała notatka pra
sowa pt. Sąsiedzka wizyta adiookatów, zamieszczona w „Prawie i Życiu” (nr 9 
z dn. 30 kwietnia br.). Mowa w niej o wizycie delegacji stołecznej Rady Adwo
kackiej w Berlinie na zaproszenie miejscowego Rechtsanwaltkollegium i o przepro
wadzonej wymianie doświadczeń w zakresie wykonywania zawodu adwokackiego.

S.M.

N R O il / I N /1

Z życia izb adwokackich

I z b a  k o s z a l i ń s k a

1. W dniu 22 kwietnia 1972 r. Rada Adwokacka w Koszalinie wybrała ze swego 
grona:

skarbnika — w osobie adw. Leszka Jaśkiewicza,
rzecznika dyscyplinarnego — w osobie adw. Stanisława Kmery.

W związku z tym zlecono:
a) skarbnikowi adw. Leszkowi Jaśkiewiczowi — kierownictwo Działu Socjalnego,
b) rzecznikowi dyscyplinarnemu adw. Stanisławowi Kmerze — kierownictwo Działu 

Pracy Społecznej.
Jednocześnie przewodniczącym Komisji Powypadkowej wyznaczono skarbnika 

adw. Leszka Jaśkiewicza.
Rada Adwokacka w Koszalinie postanowiła również:

1) złożyć podziękowanie dotychczasowym wizytatorom za ich pracę w tym 
charakterze;

2) wystąpić do Prezydium NRA z wnioskiem o powołanie Zespołu Wizytatorów 
przy Radzie Adwokackiej w Koszalinie w nowym składzie.



$8 K ronika N r 6 (174)

2. Rada Adwokacka w Koszalinie postanowiła zorganizować konferencję szko
leniową Koszalińskiej Izby Adwokackiej we wrześniu 1972 r.

W celu programowego i organizacyjnego przygotowania tej konferencji powo
łano Komisję pod przewodnictwem adw. Leona Kasperskiego, kierownika Działu 
Szkolenia RA.

adw. Dominik Maciołek

I z b a  ł ó d z k a

A. W ramach kronikarskiej inwentaryzacji życia adwokatury łódzkiej oraz dzia
łalności jej organów w roku 1972 odnotować należy:

I. Z dziedziny zagadnień społeczno-politycznych

1. W związku z akcją wyborczą do Sejmu adwokaci łódzcy dyżurowali w Łódz
kim Komitecie Frontu Jedności Narodu, a w okresie od 28.11.1972 r. do 15.III.1972 r. 
obsługiwali zebrania spotkań kandydatów na posłów z wyborcami.

2. Na wspólnym posiedzeniu Podstawowych Organizacji Partyjnych przy Sądach, 
Prokuraturach, Radzie Adwokackiej i Urzędzie Miar adw. E. Sindlewski, I Se
kretarz POP przy Radzie Adwokackiej, wyróżniony został wyborem na delegata wy
mienionych organizacji do pośrednich wyborów kandydatów na posłów z Łodzi.

3. W dniu 24.11.1972 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydium Rady Adwo
kackiej i członków Egzekutywy POP PZPR przy Radzie Adwokackiej w posze
rzonym składzie w celu wymiany zdań i oceny planu pracy Rady Adwokackiej 
na okres następny.

4. Rada Adwokacka przyjęła propozycję zarządu Łódzkiego ZMS udzielania 
przez dyżurujących adwokatów — w lokalu Rady — społecznego poradnictwa, 
a przez łódzkie zespoły adwokackie — świadczenia pomocy prawnej członkom 
ZMS.

5. Adwokaci członkowie ZSL udzielają stałych porad prawnych w Powiatowych 
Komitetach ZSL.

6. W ramach prac społecznych i pod egidą Komisji Pracy Społecznej przy Radzie 
Adwokackiej wszystkie adwokackie zespoły terenowe współpracują z TPD. Współ
praca adwokatów polega na udzielaniu bezpłatnych porad, szkoleniu aktywu TPD 
oraz wygłaszaniu prelekcji i odczytów.

Do prac w dzielnicowych zarządach TPD w Łodzi Komisja Pracy Społecznej de
legowała grupę koleżanek i kolegów.

7. Akatywny jest udział adwokatów w pracach PKPS.
8. Na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie adwokatura łódzka jako ca

łość wpłaciła sumę 50.000 zł — niezależnie od świadczeń na ten cel ofiarowanych 
przez poszczególne zespoły lub pojedynczych adwokatów.

9. Rada Adwokacka w imieniu adwokatury łódzkiej udziela dotacji pieniężnych 
na cele TPD i PCK oraz dla Rady Wydziałowej Zrzeszenia Studentów Polskich 
Wydziału Prawa UŁ oraz dla studenckiego Koła Młodych Prawników przy UŁ.

Dotacje dla ZSP przeznaczone były na pokrycie kosztów w związku z organi
zowaniem ogólnopolskich konferencji rad wydziałowych wydziałów prawa wszyst
kich ośrodków uniwersyteckich, a subwencje dla Koła Młodych Prawników zwią
zane były z konkursami krasomówczymi i ich udziałem w ogólnopolskim semi
narium cywilistycznym.
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Przedstawiciele Rady Adwokackiej zasiadają w sądach konkursowych i uczest
niczą w podziale nagród.

10. Adw. Jerzy Wolski, kierownik zespołu adwokackiego w Radomsku, odzna
czony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

11. Zarząd łódzki Ligi Kobiet złożył Radzie Adwokackiej pisemne podziękowanie 
za aktywną pracę społeczną w organach Ligi Kobiet adw. Ireny Płażewskiej 
i adw. Haliny Sroczyńskiej.

II. Z dziedziny spraw organizacyjnych:

1. Rada Adwokacka zakupiła budynek na lokal zespołu adwokackiego w Wie
luniu.

2. Zespół Adwokacki w Brzezinach uzyskał nową siedzibę w zbudowanym na 
potrzeby zespołu wspaniałym i dobrze usytuowanym obiekcie.

3. Pawilon Zespołu Adwokackiego w Wieruszowie zyskał znacznie na wartości 
przez wprowadzenie w nim właściwych i użytecznych urządzeń technicznych.

4. Dzięki włączeniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości do planów ogólnonaro
dowych budowy pawilonu dla Zespołu Adwokackiego w Radomsku zarysy nowej 
budowli są już widoczne.

5. W dniu 26 lutego 1972 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego lokalu Zespołu 
Adwokackiego w Łasku z udziałem I sekretarza KP PZPR w Lasku, przewodni
czącego Prezydium MRN w Łasku, prezesa i wiceprezesa Sądu Powiatowego w Łas
ku oraz członków Prezydium Rady Adwokackiej. Przebieg uroczystości był wy
razem pozytywnej oceny pracy zespołu przez czynniki polityczne, administracyjne 
i miejscową magistraturę.

6. Przebudowa lokalu zespołowego w Łęczycy i powiększenie jego powierzchni 
użytkowej o trzy dodatkowe pomieszczenia sprzyjają lepszym warunkom pracy 
w tym zespole.

7. Urządzono i umeblowano pokój adwokacki w budynku Sądu Powiatowego 
dla m. Łodzi przy ul. Szterlinga 16/18, przeznaczony na udzielanie w nim przez 
dyżurujących adwokatów doraźnej pomocy prawnej.

8. W Kutnie wmurowano akt erekcyjny nowego budynku sądowego, w którym 
znajdzie pomieszczenie Zespół Adwokacki w Kutnie.

9. W dniu 11.III.1972 r. odbyło się w lokalu Rady Adwokackiej zebranie kie
rowników zespołów adwokackich Izby łódzkiej.

III. Z zakresu spraw socjalno-bytowych:

1. Przy znacznych, lecz celowych adaptacjach i usprawnieniach w zakresie nad
zoru i zarządzania — dalszy rozwój ośrodka wypoczynkowego dla adwokatów i ich 
rodzin w Grotnikach jest bardzo widoczny.

Wszystkie domki campingowe na terenie ośrodka stanowiące własność Rady 
Adwokackiej są przez cały sezon w pełni wykorzystane przez adwokatów i ich 
rodziny na 2-tygodniowe okresy wypoczynkowe.

2. W okresach noworocznych Rada Adwokacka udziela bezzwrotnej zapomogi 
adwokatom-emerytom i rencistom, którzy się znajdują w trudnych warunkach ma
terialnych.

3. Z Funduszu Wzajemnej Pomocy i w ramach akcji socjalnej udzielane są ko
legom nie oprocentowane pożyczki zwrotne, a w uzasadnionych wypadkach — za
siłki bezzwrotne.
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IV. W spółpraca adw okatów  z innym i pionam i w ym iaru  sprawiedliwości

1. W lutym 1972 r. odbyło się spotkanie sędziów okręgu Sądu Wojewódzkiego 
dla m. Łodzi z sędziami Izby Karnej Sądu Najwyższego. W spotkaniu wziął także 
udział dziekan Rady Adwokackiej. Spotkanie miało na celu wymianę poglądów 
na temat zagadnień z dziedziny nowego ustawodawstwa karnego.

2. Na zaproszenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Łodzi uroczystość związana 
z zakończeniem kadencji ławników odbyła się z udziałem przedstawiciela Rady 
Adwokackiej.

3. Dziekan Rady Adwokackiej uczestniczył w uroczystym otwarciu nowego gma
chu Sądu Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

V. Udział we w spółpracy praw otw órczej i doskonalenie zawodowe adw okatów

1. Komisja powołana przez Radę Adwokacką opracowała obszerne uwagi w spra
wie stanu prawnego w PRL.

2. W komisjach powołanych przy Sądach Wojewódzkich dla m. Łodzi i dla Wo
jewództwa Łódzkiego dla omówienia i opracowania wniosków do projektu ustawy 
i przepisów wykonawczych do ustawy o ochronie młodzieży przed demoralizacją 
uczestniczyli aktywnie wicedziekani Rady Adwokackiej. Ponadto liczne grono de
legowanych przez Radę Adwokacką adwokatów wzięło udział — w prelekcjach na 
temat projektu tej ustawy — w różnych zakładach pracy i szkołach zarówno 
miejscowych jak i terenowych.

3. Koło Adwokatów-Radców Prawnych opracowało wnioski w sprawie reformy 
prawa budowlanego.

4. Komisja wyłoniona przez Radę Adwokacką opracowała propozycje zmian le
gislacyjnych w ustawie o ustroju adwokatury oraz w rozporządzeniu Ministra Spra
wiedliwości o zespołach adwokackich.

5. Rytmiczny tok zajęć organizowanych przez Komisję Doskonalenia Zawodo
wego przy Radzie Adwokackiej zapewnił członkom zespołów adwokackich Izby 
łódzkiej udział w dyskusjach seminaryjnych w lokalu Rady na temat:

a) przepisów prawa o wykroczeniach,
b) przeglądu orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach karnych,
c) wybranych zagadnień prawa cywilnego,
d) problemów związanych z nową ustawą karną skarbową,
e) ustaw o gospodarstwach rolnych (wziął tu udział profesor UŁ Józef Pią- 

towski),
f) nowych przepisów rolnych (seminarium zorganizowano w porozumieniu 

i z udziałem kierownictwa Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi) ,w celu zapewnienia adwokatom 
uczestniczenia w charakterze pełnomocników stron w trybie postępowania 
administracyj nego.

6. Niezależnie od tego zajęcia szkoleniowe odbywają się również w zespołach 
adwokackich.

7. W kwietniu 1972 r. przystąpiło do egzaminu adwokackiego jedenastu apli
kantów adwokackich, w tym dwóch z Izby .szczecińskiej. Wszyscy kandydaci zło
żyli egzamin z wynikiem pozytywnym.
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VI. Z kron ik i kultu ra lno-tow arzysk ie j:

1. Do corocznych, uświęconych tradycją i przemiłych spotkań towarzyskich 
W' lokalu Rady Adwokackiej, organizowanych przez Komisję Kulturalno-Towa- 
rzyską i Komisję Socjalną, należą:

a) noworoczne spotkania adwokatów-emerytów i rencistów z organizatorami,
b) spotkanie Rady Adwokackiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet z ko

bietami: adwokatami i aplikantkami adwokackimi, sędziami i pracowni
cami biura Rady Adwokackiej,

c) zabawa sylwestrowa,
d) urozmaicona zabawami gwiazdka dla dzieci adwokatów i aplikantów ad

wokackich.
2. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych urządziło w pomieszczeniach Mię

dzynarodowego Klubu Prasy i Książki wystawę rzeźb adw. Konstantego Jocza, 
członka Zespołu Adwokackiego Nr 1 w Łodzi. Duża frekwencja zwiedzających 
dała wyraz uznaniu dla niepowszednich uzdolnień i zainteresowań artystycznych 
kolegi.

3. Zespoły adwokackie Izby łódzkiej urządzają uroczyste spotkania koleżeńskie 
z okazji jubileuszu XX-lecia istnienia zespołów — z udziałem dziekana i członków 
Rady Adwokackiej oraz b. członków zespołów, obecnie emerytów lub radców 
prawnych. Zebrania te dają okazję do refleksji i pozytywnej oceny organizacji ze
społów adwokackich, w których więź koleżeńska i kolektywna współpraca zawo
dowa dominują ponad wszystko.

B. Zamknięciem tego okresu było zwołane na dzień 16 kwietnia 1972 r. w lokalu 
Rady Adwokackiej doroczne Zgromadzenie Delegatów Izby łódzkiej. Oprócz dele
gatów i członków organów adwokatury w Zgromadzeniu uczestniczyli: Wiceprezes 
NRA adw. dr. Z. Krzemiński, przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości adw. Wi
told Abert, kierownik Wydziału Administracyjnego KŁ PZPR tow. Niewiadomski, 
kierownik Wydziału Administracyjnego KW PZPR tow. Borczyk, Prezes Sądu 
Wojewódzkiego dla Województwa Łódzkiego Tadeusz Rybicki, Prezes Sądu 
Wojewódzkiego dla m. Łodzi Jerzy Gawroński, Prokurator Wojewódzki dla m. Ło
dzi Aleksander Wodny, przedstawiciel Wojewódzkiego Komitetu SD sędzia Sko
rek, przedstawiciel Wojewódzkiego Komitetu ZSL mgr Jabłoński.

Obszerne sprawozdanie problemowe złożył zgromadzonym dziekan Rady adw. 
Zygmunt A l b r e c h t .  Treścią przedstawionego sprawozdania zyskał mówca pełne 
uznanie dla Rady Adwokackiej za jej działalność w okresie sprawozdawczym oraz 
aprobatę dla perspektywistycznych planów działania organów adwokatury w okre
sie następnym.

Po sprawozdaniu dziekana Rady, żywy udział w dyskusji wzięli obaj Prezesi 
Sądów Wojewódzkich Rybicki i Gawroński, mgr Jabłoński, sędzia Skorek, adwo- 
kaci-delegaci: J. Kielan, M. Korczak, J. Pruszyński, M. Kuydowicz, J. Rodziewicz, 
W. Łukaszewicz, T. Grabowski i E. Sindlewski oraz przedstawiciele organów 
zwierzchnich adwokaci Z. Krzemiński i W. Abert.

Niektóre z wypowiedzi zasługują na szczególną uwagę. Tak więc Prezes R y- 
b i c k i wskazał na konieczność bardziej zaangażowanego współdziałania adwo
katów w wymiarze sprawiedliwości dla ułatwienia pracy młodym kadrom sędziow
skim na terenie województwa. Przyjęto z radością zapowiedź Prezesa poprawy wa
runków lokalowych w sądach województwa.



92 K ronika N r 6 (174)

Prezes G a w r o ń s k i  proponował większą intensywność adwokatów w zakresie 
stosowania nowych instytucji prawnych w orzecznictwie karnym.

Mgr J a b ł o ń s k i  wyraził w imieniu Wojewódzkiego Komitetu ZSL podzięko
wanie za postawę i działalność społeczną adwokatów w Komitetach Powiatowych 
ZSL.

Społeczną rolę adwokatury nakreślił w życzliwych słowach sędzia S k o r e k  
w imieniu Komitetu Wojewódzkiego SD.

I sekretarz POP kol. S i n d l e w s k i  deklarował wyczulenie całej adwokatury 
łódzkiej na wszystkie istotne zjawiska społeczne, narodowe i państwowe.

II sekretarz POP kol. K i e l a n  nawiązał w wypowiedzi do przebiegu i uchwał 
VI Zjazdu Partii oraz uwypuklił właściwe kierunki adwokatury w oddziaływaniu 
na społeczeństwo.

Kol. K u y d o w i c z  odniósł się z uznaniem do wkładek „Palestry”, które ułat
wiają orientację w aktualnym orzecznictwie, i postulował rozwój informatyki w tym 
zakresie.

Wiceprezes NRA adw. dr K r z e m i ń s k i ,  zaznaczywszy, że nie ma perspektyw 
na zmiany legislapyjne w' ustawie o ustroju adwokatury w najbliższym okresie, 
zapowiedział znaczne zmiany w przepisach instruktażowych i normach regulami
nowych zgodnie z nabytym doświadczeniem w działaniu zespołów adwokackich. 
Zdaniem Naczelnej Rady Adwokackiej — oświadczył Wiceprezes Krzemiński — 
szanse realizacji postulatów adwokatury także w ramach- i na podstawie obowią
zującej ustawy zależne są od stopnia społecznej aktywności adwokatów.

Przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości adw. W. A b e r t zapowiedział możli
wość nowelizacji rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czyn
ności zespołów adwokackich. Nawiązując do wypowiedzi Wiceprezesa NRA adw. 
Z. Krzemińskiego stwierdził, że prawidłowość w załatwianiu spraw środowisko
wych przez samorząd adwokacki^ może w perspektywie wyłączyć potrzebę inge
rencji Ministra Sprawiedliwości. Zaznaczył, że głosy w dyskusji, biuletyn sprawo
zdawczy z działalności organów Izby i sprawozdanie problemowe dziekana Rady 
uzewnętrzniają zgodną opinię, że adwokatura łódzka kroczy po właściwej drodze 
oraz że płaszczyzną do rozwiązywania zagadnień związanych z działalnością adwo
katury jest bieżąca współpraca Rady Adwokackiej z sądownictwem i organizacja
mi społeczno-politycznymi.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Delegatów udzieliło Radzie Adwo
kackiej absolutorium i przyjęło jednogłośnymi uchwałami propozycje Komisji 
Wnioskowej oraz zamknięcia i plany budżetowe.

Zgromadzenie było dobrze przygotowane i zorganizowane.

adw. Jan Kanty Cisek

I z b a  o p o l s k a

1. W dniu 20 marca 1972 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Kolegium Adwo
katów w Poczdamie, w skład którego wchodzi 35 adwokatów i 3 aplikantów.

Na zebraniu tym, które się odbyło z udziałem przedstawicieli władz politycz
nych, związkowych, sądowych, prokuratorskich i arbitrażu gospodarczego, repre
zentujących okręg poczdamski, dokonano jednocześnie wyboru nowego Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej na następną 2-letnią kadencję.

Spośród gości biorących udział w zebraniu należy wymienić m.in. przedstawicieli 
prawników radzieckich, mianowicie Szefa Trybunału Wojskowego w Poczdamie
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i grupę adwokatów radzieckich działających przy tym Trybunale, oraz prawników 
polskich. Na zaproszenie bowiem Przewodniczącego Kolegium adw. Joachima Zieg- 
nera i Sekretarza Orgapizapji Partyjnej działającej przy Kolegium adw. Maassa 
wzięła udział w tym zebraniu delegacja Izby opolskiej w osobach dziekana RA. 
adw. Kazimierza Kaeppelego, adw. Leonarda Olejnika i adw. Tadeusza Starosty.

Serdeczne pozdrowienia od Rady Adwokackiej w Opolu i członków całej Izby 
przekazał kolegom adwokatom okręgu poczdamskiego dziekan Kaeppele, który na
wiązując do piątej rocznicy podpisania w Warszawie między Polską a NRD ukła
du o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy podniósł, że wzajemne stosunki 
i współpraca rozwijają się coraz szerzej w sprzyjających ramach ustrojowej jed
ności, wspólnych celów politycznych, społecznych i ekonomicznych i że istniejące 
od 2 lat kontakty adwokatury opolskiej z adwokatami okręgu poczdamskiego wy
magają dalszego pogłębienia w ramach wspólnych celów i kierunków działania 
w zakresie kształtowania socjalistycznego porządku prawnego oraz wypracowania 
nowych form wymiany wzajemnych doświadczeń.

W Imieniu POP przy Radzie Adwokackiej i Egzekutywy pozdrowienia i ży
czenia pomyślnych obrad przekazał kol. adw. Starosta, który nawiązując do od
bywającej się integracji społecznej naszych społeczeństw i środowisk zawodowych 
podkreślił jednocześnie osobiste zasługi kol. adw. Ziegnera i kol. adw. Olejnika 
w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów pomiędzy obu naszymi środowiskami.

W upominku od Opolskiej Rady Adwokackiej dla Kolegium Adwokatów w Pocz
damie dziekan Kaeppele wręczył Przewodniczącemu kol. Ziegnerowi statuetkę „Ka
rolinki”, wykonanej z metalu przez znanego plastyka Mariana Nowaka, po czym 
kol. Olejnik skomentował symbol tego upominku.

W dyskusji omówiono szeroko problematykę udziału adwokata i jego funkcję 
w wymiarze sprawiedliwości. W szczególności przedstawiciele sądu i prokuratury 
podkreślali pomocną rolę adwokata zarówno przy wyrokowaniu w postępowaniu 
pojednawczym w poradnictwie prawnym jak i w podnoszeniu świadomości praw
nej społeczeństwa, odgrywającej tak poważną rolę jako jeden z podstawowych 
elementów zwalczania przestępczości. Koledzy adwokaci zaś podnosili w dyskusji 
problem dalszego usprawnienia zawodu, specjalizacji i doskonalenia zawodowego. 
Dyskusję cechowała rzeczowość wypowiedzi, konkretność poruszanej problema
tyki i — co należy specjalnie podkreślić — równorzędność partnerstwa adwoka
tury z pozostałymi pionami wymiaru sprawiedliwości.

Nasza wizyta u kolegów w Poczdamie jest dalszym pozytywnym wydarzeniem 
w procesie integracji naszych środowisk zawodowych. Obecnie należy poszukiwać 
nowych form wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń pamiętając o tym, 
że jesteśmy przedstawicielami zawodu stanowiącego ogniwo wymiaru sprawiedli
wości i że wspólnym naszym zadaniem jest kształtowanie socjalistycznego porząd
ku prawnego.

opracował adw. Kazimierz Kaeppele

2. W dniu 15 kwietnia 1972 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Delegatów 
Wojewódzkiej Izby Adwokackiej w Opolu. Obok delegatów wzięli w nim udział 
zaproszeni goście: naczelnik Samodzielnego Wydziału do Spraw Adwokatury w Mi
nisterstwie Sprawiedliwości — Bohdan Lityński, członek Naczelnej Rady Adwo
kackiej — adw. Tadeusz Sarnowski, przedstawiciel Komitetu Wojewódzkiego 
PZPR — mgr K. Mżyk, wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Opolu — J. Jędrzejewski, 
zastępca Prokuratora Wojewódzkiego w Opolu — R. Kowalczyk, Prezes Okręgo
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wej Komisji Arbitrażowej w Opolu — S. Malarski, członek Zarządu Okręgu ZPP — 
sędzia J. Broi i adwokat Izby opolskiej — P. Kwoczek.

Dziekan Rady Adwokackiej w Opolu adw. K. Kaeppele otworzył Zgromadzenie, 
witając przybyłych gości i delegatów. Jednocześnie zaproponował na przewodniczą
cą Zgromadzenia adw. Irenę Stelmach, a na sekretarza adw. M. Rogozika. Kandyda
tury te zostały przyjęte jednomyślnie.

Na wniosek Przewodniczącej zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w ciągu 
ostatniego roku Kolegów.

Do Komisji Wnioskowej przewodnicząca zaproponowała Kolegów: W. Marty- 
nuskę, C. Ratajczaka i M. Wojnowskiego, którzy zostali wybrani jednogłośnie.

Z kolei głos zabrał dziekan K a e p p e l e ,  który zamiast odczytania sprawozda
nia przesłanego wcześniej delegatom dokonał wprowadzenia do dyskusji z uwzględ
nieniem w szczególności aktualnych problemów i sytuacji w adwokaturze. Mówca 
podkreślił, że realizacja uchwał VI Zjazdu, która stała się następnie programem 
działania Frontu Jedności Narodu, wymaga wzmożonego wysiłku całego narodu 
1 wszystkich środowisk, w tym także środowiska prawniczego. Szczególna rola 
przypadnie tu sądom, organom porządku publicznego i adwokaturze jako współ
czynnikowi wymiaru sprawiedliwości.

Interes społeczny wymaga więc — powiedział dalej dziekan — prawidłowego 
funkcjonowania adwokatury. Chodzi głównie o to, by świadczoną przez adwoka
tów pomoc prawną cechował wysoki poziom zawodowy i etyczny oraz by pomoc 
ta była dostępna dla każdego. W tej mierze jest jeszcze wiele do zrobienia. Rów
nież nasza Izba zgłosiła stosowne wnioski oraz postulaty w zakresie wymiaru 
sprawiedliwości i problemów korporacji. Pamiętać jednak należy o ogólnym pla
nie porządkowania prawa, w pierwszej kolejności konstytucyjnego, administracyj
nego i gospodarczego. Zmiany te rzutować będą również na adwokaturę. Jednakże 
już dziś można powiedzieć, że u podstaw nowych koncepcji znajdą się dotychcza
sowe zasady zespołowości i odpowiedzialnej samorządności. Wiele postulatów moż
na realizować przez zmianę przepisów wewnętrznych, tj. uchwał, regulaminów i in
strukcji. Proces ten już się zaczął, czego przykładem może być zmiana regulaminu 
o funduszu urlopowym, możliwość tworzenia funduszów socjalnych, ujednolicenie 
praktyki ściągania opłat za obrony z urzędu.

Adwokat P. G 1 a d o s, skarbnik Rady Adwokackiej omówił aktualny stan Fun
duszu Wzajemnej Pomocy oraz sprawę konta 34-a z uwzględnieniem problemów 
związanych z wykorzystaniem części tego konta (25%) na odnowienie i konser
wację lokali oraz na zakup mebli i urządzeń.

Następnie ponownie zabrał głos dziekan K. K a e p p e l e ,  który oznajmił, że 
kilka dni temu minęła 40 rocznica pracy w adwokaturze Kolegi Pawła Kwoczka. 
Stąd też Kolega Kwoczek, chociaż nie jest delegatem, został zaproszony przez Radę 
Adwokacką na dzisiejsze Zgromadzenie. W krótkich słowach dziekan przypomniał
0 zasługach kol. Kwoczka w jego działalności zawodowej, a zwłaszcza społecznej
1 narodowościowej. Żarliwy patriotyzm, umiłowanie prawdy i praworządności, 
ogromna pasja społecznikowska złożyły się na jakże barwny obraz człowieka i do
brego Polaka. Adwokat Kwoczek dobrze się zasłużył Opolszczyźnie i adwokaturze. 
Wręczając wiązankę biało-czerwonych goździków, dziekan złożył Jubilatowi ser
deczne gratulacje i życzenia.

W odpowiedzi na wystąpienie dziekana adwokat K w o c z e k  serdecznie po
dziękował za zaproszenie go na Zgromadzenie, przedstawiając zarazem w wielkim 
skrócie przebieg swojej działalności społecznej, politycznej i zawodowej w okresie



N r 6 (174) Kronika 95

ostatnich 40 lat. Jubilat z przejęciem opowiedział o swej działalności patriotycznej 
pod rządami niemieckimi *. *

Po krótkiej przerwie zabrał głos adw. C. R a t a j c z a k ,  Sekretarz POP przy 
Radzie Adwokackiej. W bardzo obszernym wystąpieniu mówca przedstawił cały 
szereg problemów związanych z adwokaturą, w tym problem rangi i wykonywania 
zawodu, działalności naczelnych organów samorządu i organów Izby opolskiej. 
Z całym naciskiem adw. Ratajczak podkreślił potrzebę społecznego i politycznego 
zaangażowania adwokata w życiu naszego narodu i państwa, aby w należyty spo
sób mógł spełnić zadania wytyczone adwokaturze, aby adwokat znalazł uznanie 
nie tylko w oczach klienta, ale również przed sądem i władzami. Wiele miejsca 
poświęcił mówca konieczności zapewnienia należytej pomocy prawnej najszerszym 
kręgom społeczeństwa bez względu na jego sytuację materialną i życiową. Nie
pokojącym zjawiskiem jest zbyt mała ilość spraw z udziałem adwokata, czego 
niestety żadne statystyki nie ujmują.

Niekorzystnym zjawiskiem jest zmniejszanie się liczby adwokatów w woje
wództwie opolskim. Mówca zwraca uwagę na potrzebę zaktywizowania szkolenia 
zawodowego, przeprowadzenia zmian w aplikacji, dokładniejszego badania spo
łeczno-politycznego zaangażowania i przydatności do zawodu, poprawy warunków 
socjalno-bytowych adwokata, rozszerzenia kompetencji kierownika i zebrania ze
społu, doprowadzenia do walnych zgromadzeń w pełnym składzie Izby. Wszystkie 
te postulaty — zdaniem mówcy — zależeć będą w znacznej mierze od samej ad
wokatury.

Adw. Z. R a c h w a ł podniósł problem wynagrodzenia adwokatów-radców praw 
nych po przejściu na emeryturę lub rentę. Szereg zawodów ma możność uzyska
nia dochodów nawet do wysokości 2 000 zł. Mówca zgłasza w związku z tym wnio
sek pod adresem NRA o wyjednanie u odpowiednich władz takiego uregulowania 
sprawy, aby adwokat też mógł uzyskać zarobek w granicach 2 000 zł.

Adw. T. S a r n o w s k i ,  członek NRA, wyraził podziękowanie dziekanowi za 
referat uzupełniający sprawozdanie, w którym zostały poruszone problemy stojące 
przed adwokaturą, a który jest odzwierciedleniem stanowiska NRA.

Nawiązując do problemu nowelizacji prawa w ogóle, adw. Sarnowski podkreślił, 
że zmiany ustrojowe adwokatury nie są traktowane jako zbyt pilne i muszą ustą
pić przed innymi, dużej rangi aktami ustawodawczymi.

Na tle wyników wizytacji w skali krajowej przez CZW mówca omówił stwier
dzone najczęściej uchybienia, w tym kierownika i zebrań zespołu. Przedstawiciel 
NRA apelował o dalsze podnoszenie jakości usług, o należyte wypełnianie obowiąz
ków przez kierowników zespołów. Mówca podkreślił, że bezwzględnie należy dbać
0 etyczną postawę adwokata, o podnoszenie kwalifikacji, o przestrzeganie prawa
1 umacnianie praworządności.

Adw. J. D o b r z y ń s k i  w swej wypowiedzi zarzucił władzom samorządu do
maganie się nadmiernej ilości sprawozdań, które utrudniają pracę kierownika ze
społu. Terminy sprawozdań niejednokrotnie są bardzo krótkie i nie sposób opra
cować ich starannie. Zdaniem adw. Dobrzyńskiego w małych zespołach kierownicy 
wykonują szereg czynności i ich obciążenie pracą jest nadmierne.

Z kolei zabrał głos przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości, naczelnik Bohdan 
L i t y ń s k i  i przekazał zebranym w imieniu Kierownictwa resortu życzenia dobrej 
i owocnej pracy. Następnie, nawiązując do referatu dziekana Rady i wypowiedzi 
w dyskusji, zaznaczył, że aktualne problemy adwokatury zostały w nich obszernie

* Szczegóły — w  p a m ię tn ik u  ogłoszonym  ja k o  w k ła d k a  do n ru  9—10/70 „ P a le s t ry ” .
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ujęte. Ze swej strony naczelnik Lityński podkreśli! konieczność systematycznego 
uzupełniania, w miarę potrzeby, składu osobowego zespołów adwokackich celem za
pewnienia należytej obsługi prawnej ludności. Niektóre wnioski i postulaty zgło
szone przez adw. C. Ratajczaka w razie ich uwzględnienia wymagałyby zmian le
gislacyjnych, które mogłyby nastąpić w odpowiedniej kolejności i po uprzedniej 
konsultacji ze środowiskiem adwokackim. Obecnie zatem działalność adwokatury 
określona jest obowiązującymi przepisami prawa.

Resort życzyłby sobie, aby wszelkie zagadnienia korporacyjne były rozwiązywane 
przez organy samorządu adwokackiego bez potrzeby korzystania przez Ministra 
z uprawnień nadzorczych.

Po krótkim wystąpieniu dziekana, w którym ustosunkował się do głosów w dys
kusji, Zgromadzenie jednogłośnie zatwierdziło zamknięcia rachunkowe za rok 1971, 
preliminarz budżetowy na 1972 r. oraz składki na rzecz Izby.

W imieniu Komisji Wnioskowej głos zabrał adw. M. W o j n o w s k i ,  przedsta
wiając propozycje uchwał. Między innymi Zgromadzenie jednogłośnie podjęło 
uchwałę wzywającą adwokatów do bardziej aktywnego udziału w życiu politycz
nym i społecznym Opolszczyzny, a nadto zgłosiło postulat, by Rada Adwokacka 
zwracała szczególną uwagę na sprawy kadrowe celem zabezpieczenia prawidłowej 
obsługi prawnej szerokich kręgów społeczeństwa.

Po wyczerpaniu porządku dziennego przewodnicząca zamknęła obrady.

adw. Marian Rogozik

I z b a  w a r s z a w s k a

1. W dniu 12.V.1972 r. Rada Adwokacka w Warszawie dokonała otwarcia trze
ciego kursu specjalistycznego w bieżącej kadencji. Kurs specjalistyczny z zakresu 
prawa cywilnego zainaugurowany został wykładem adw. R. Sicińskiego na temat: 
„Ochrona dóbr osobistych”. Przed wykładem słowo wstępne wygłosili: dziekan Rady 
adw. Z. Czeszejko, przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego adw. 
W. Bayer oraz kierownik naukowy kursu adw. S. Garlicki.

Kurs specjalistyczny trwać będzie do marca 1973 r. Program jego przewiduje 
15 wykładów ż-godzihnych wraz z dyskusją, oraz — na zakończenie — 2-dniowe 
seminarium w ośrodku szkoleniowym poza Warszawą. Każdy z wykładów wygło
szony będzie przez osobę specjalizującą się w danym zagadnieniu; wśród wykła
dowców — obok nazwisk kolegów wykładowców — figurują nazwiska profesorów 
wyższych uczelni i sędziów Sądu Najwyższego.

2. W dniach 9, 10 i 11 czerwca br. w Ojrzanowie koło Warszawy zorganizowano 
seminarium stanowiące zakończenie specjalizacyjnego kursu z zakresu prawa kar
nego z dziedziny przestępstw drogowych. Studium to, które trwało blisko rok, po
łączone było z pokazami praktycznymi i wizytami w odpowiednich instytutach. Kie
rownikiem naukowym Studium był adw. Mieczysław Grabiński.

3. W dniu 28.IV.1972 r. odbyło się w lokalu Rady Adwokackiej uroczyste zakoń
czenie Studium prawa spółdzielczego, połączone z rozdaniem świadectw uczestnic
tw a Studium« to zorganizowane zostało również w ubiegłym roku, dzięki cennej 
inicjatywie przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawodowego adw. Witolda 
Bayera przy współudziale kierownika naukowego Studium adw. dr M. Gersdorfa.

4. W dniach 2, 3 i 4 czerwca 1972 r. Komisja Doskonalenia Zawodowego zorga
nizowała w ośrodku szkoleniowym SD w Wólce Zerzeńskiej sympozjum na temat.
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nowego prawa rolnego. Podobnie jak kursy specjalistyczne, o których mowa wyżej, 
również sympozjum — mimo że duża część wydatków ponoszona jest przez jego 
uczestników — cieszyło się bardzo dużym powodzeniem (brało w nim udział kil
kadziesiąt osób).

5. Rada Adwokacka w Warszawie kontynuuje spotkania z członkami Izby z te
renów zarówno Warszawy jak i województwa. Ostatnio członkowie Prezydium Rady 
odwiedzili sześć zespołów warszawskich, uczestnicząc w zebraniach, odpowiadając 
na pytania Kolegów i udzielając informacji w sprawach dotyczących życia samo
rządowego.

W dniu 10 czerwca br. Prezydium Rady złożyło wizytę w Zespole Adwokackim 
Nr 1 w Pułtusku, gdzie odbyło się zebranie członków zespołów w Pułtusku oraz 
zespołów: w Ostrołęce, Wyszkowie, Ostrowie Maz., Makowie Maz., Ciechanowie, 
Frzasnyszu i Mławie. Tematem spotkania były sprawy bieżące i organizacyjne, wy
nikające z działalności Rady i zespołów adwokackich. Zaznaczyć należy, że Puł
tusk —' poidobnię jak Siedlce i Płock — jest jednym z ośrodków szkoleniowych, 
w których Rada zorganizowała cykl szkolenia wewnętrznego na wzór szkolenia od
bywającego się w Warszawie. Praktyka bowiem wykazała, że udział Kolegów, prak
tykujących poza Warszawą, w zajęciach odbywających się na terenie Warszawy 
jest utrudniony.

6. Komisja Pracy Kulturalnej zorganizowała rezerwację miejsc oraz przydział 
dewiz na wyjazdy zagraniczne. Ponadto Komisja pod przewodnictwem kol. M. Du
bois zorganizowała szereg zajęć sportowych w związku z nadejściem sezonu let-

adw. R. Siciński

W O  G RA I% IIC Ą

JULIUSZ LESZCZYŃSKI

III Międzynarodowe Sympozjum państw socjalistycznych 
w Pradze, poświęcone zagadnieniom zwalczania przestępczości

młodzieży

W dniach od 14 do 17.XII.1971 r. odbyło się w Pradze trzecie z kolei międzyna
rodowe sympozjum przedstawicieli państw socjalistycznych, poświęcone problemom 
zapobiegania i zwalczania przestępczości młodzieży. Zjazd zgromadził około 250 de
legatów, przybyłych do Pragi na zaproszenie Generalnej Prokuratury CSRS. Wśród 
zaproszonych gości zagranicznych byli przedstawiciele Bułgarii, Węgier, NRD, Ru
munii, ZSRR, Jugosławii i Polski. Nasz kraj reprezentowała jedenasteosobowa de
legacja. Uczestnicy obrad byli goszczeni w hotelu „Internacjonał” w Pradze, w któ
rego pomieszczeniach toczyły się obrady. Uczestnicy podzielili się na grupy biorące 
udział w trzech sekcjach, a mianowicie w sekcji I zajmującej się problematyką pre
wencji kryminalnej, w sekcji II poruszającej problematykę penitencjarną i w sek
cji III badającej zagadnienia metod i środków technicznych zwalczania przestęp
czości młodzieży. Uczestnicy polscy wchodzili w skład wszystkich trzech sekcji 
i brali udział w pracach tych sekcji.

W dniu rozpoczęcia obrad zostały wygłoszone dwa główne referaty: pierwszy 
z nich, poświęcony postępowaniu z młodzieżą przestępczą, wygłosił z ramienia go-
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