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Także i w zakresie postępowania dyscyplinarnego dotychczasowe środki nadzoru
wydają się być w pełni wystarczające. Minister może wydać polecenie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, jego przedstawiciel ma prawo wglądu w akta postę-
powania dyscyplinarnego i uczestniczenia w rozprawach. W każdej sprawie Minister
(także Prezes NRA) ma prawo wnieść kasację na niekorzyść obwinionego.

Długoletnia, ponad 80-letnia tradycja działania samorządu adwokackiego wy-
kształciła skuteczne metody działania i orzekania w sprawach dyscyplinarnych tak,
że te środki kontrolne, które posiada Minister nie musiały być wykorzystywane.

Tym bardziej więc zasadnym jest stwierdzenie, że ograniczanie samorządności
korporacji adwokackiej może zostać uznane za działania niedemokratyczne. Z taką
oceną mogliśmy się już spotkać w trakcie posiedzenia Zarządu Council of the Bars
and Law Societies of the European Union CCBE (Rady Adwokatur i Stowarzyszeń
Prawniczych Unii Europejskiej) w Brukseli w dniu 11 października 2002 r.

W końcu podkreślenia wymaga niezwykle ważne dla adwokatury zobowiązanie,
a równocześnie zaszczytne upoważnienie przedkładania corocznych sprawozdań ze
swej działalności Prezydentowi RP. Wszystkie dotychczas złożone sprawozdania przy-
jęte zostały pozytywnie.

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

Izba krakowska

UROCZYSTOŚĆ ŚLUBOWANIA EGZAMINOWANYCH
APLIKANTÓW ADWOKACKICH
W dniu 13 września 2002 r. w Klubie Adwokatów w Krakowie odbyła się uroczy-

stość ślubowania egzaminowanych aplikantów adwokackich. Zgromadziła ona
przedstawicieli władz samorządowych Izby krakowskiej z Dziekanem Izby adw.
Lechem Ławrowskim, niektórych członków komisji egzaminacyjnej, patronów
aplikantów adwokackich, a także rodzin osób ślubujących, nie wyłączając nawet
dzieci. Wśród zaproszonych zjawili się jako goście: Prezes Sądu Apelacyjnego w
Krakowie Pan Sędzia Włodzimierz Baran, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie
Pan Sędzia Tadeusz Wołek, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych Pan Jerzy
Kuszczak, a także Dyrektor Handlowy Oddziału Krakowskiego Wydawnictwa
„LEX” Pan Wojciech Zysk. Obecny był także Członek Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Zbigniew Dyka.

Od szeregu lat Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie przywiązując wagę do
ślubowania adwokackiego nadaje podniosły charakter tej uroczystości. Inicjatorem,
który wprowadził ten zwyczaj jest poprzedni Dziekan ORA w Krakowie adw. Ryszard
Raźny. Można więc mówić, że opisywana uroczystość ma już swoją tradycję.
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Rozpoczęła się od słowa wstępnego Dziekana adw. Lecha Ławrowskiego, który
gratulując wszystkim przystępującym do ślubowania wyróżnił osobę egzaminowanej
aplikantki Pani Katarzyny Stachowskiej. Uzyskując najwyższą z bardzo dobrych ocen
zasłużyła ona na pierwszą lokatę wśród zdających egzamin adwokacki i z tego tytułu
jako nagrodę – również zgodnie z tradycją – otrzymała togę adwokacką ufundowaną
przez ORA w Krakowie. Natomiast firma „LEX” ofiarowała jej system informacji
prawnej „LEX OMEGA” z bezpłatnymi aktualizacjami na okres 12 miesięcy. Z satys-
fakcją obwieścił też Dziekan, że jeden z przystępujących do dzisiejszego ślubowania,
a to Pan Marek Wandzel w ostatnim okresie, a już po egzaminie adwokackim, obronił
na Wydziale Prawa i Administracji UJ pracę doktorską, co zasługuje na wyróżnienie
i dodatkowe gratulacje, gdy uwzględnić wysiłek włożony przez niego w osiągnięcie
takiego sukcesu. Dziekan ORA adw. Lech Ławrowski gratulując wszystkim przystępu-
jącym do ślubowania wysokiego poziomu przygotowania do egzaminu, podziękował
też tym, którzy przyczynili się do szkoleń grupy aplikanckiej oraz patronom, a także
rodzinom, dla których taka chwila ukoronowania studiów i aplikacji adwokackiej jest
często zwieńczeniem ogromnego wysiłku. Wśród uwag na temat zawodu, który za-
czną wykonywać przyszli adwokaci, skierowanych do nich na nową drogę życia, za-
sługuje na odnotowanie i ta, aby pamiętali, że rzetelna ich praca będzie zasługiwała
na wynagrodzenie pieniężne i tego nie należy się wstydzić, ale i ta, aby nie odwracali
się od ludzi, których nie będzie stać na godziwe wynagrodzenie za pracę adwokata
i aby wówczas okazali się godnymi miana prawdziwego mecenasa.

Następnie egzaminowani aplikanci, będąc już ubrani w togi adwokackie złożyli
przed Dziekanem ślubowanie, a chwili tej towarzyszył błysk fleszy aparatów foto-
graficznych. Były też kwiaty od Dziekana dla ślubujących Pań adwokatów, a przed-
stawiciel firmy „LEX” Pan Wojciech Zysk wręczył wszystkim ślubującym egzempla-
rze Komentarza do kodeksu spółek handlowych jako zaczątek dobrej współpracy
nowych adwokatów z Wydawnictwem „LEX” w Krakowie.

Po tej najważniejszej części uroczystości wystąpiła już adwokat Monika Tyblew-
ska – były starosta grupy aplikanckiej – która w słowach ciepłych, ale i ze swadą,
jakże potrzebną adwokatowi, złożyła na ręce Dziekana podziękowania dla tych
wszystkich, którzy przyczynili się do pomyślnego przebiegu i zakończenia aplikacji
adwokackiej nowokreowanych adwokatów.

Tak opisaną uroczystość poprzedzał odbyty z końcem maja 2002 r. pisemny, a w
połowie czerwca ustny egzamin, który zdało 20 osób, przy czym 8 z nich uzyskało
wynik bardzo dobry, 8 wynik dobry, a 4 osoby dostateczny. Tak więc jako nowi
członkowie krakowskiej Izby Adwokackiej na liście adwokatów znaleźli się:

Maciej Boryczko, Marcin Buczkowski, Henryk Gaertner, Roman Gładyszowski,
Aleksander Gut, Maciej Hałuszczyński, Wojciech Kwatera, Ziemowit Lewicki,
Krzysztof Mazur, Jacek Michalczyk, Dominika Rybicka-Kośla, Wojciech Sieniawski,
Anna Smagowicz-Tokarz, Katarzyna Stachowska, Grzegorz Suliński, Monika Ty-
blewska, Marek Wandzel, Szymon Wojnar-Płeszka, Agnieszka Wydmańska, Prze-
mysław Zalasiński.
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Obok nich wpisany jest Pan Maciej Morawski, który zdawał egzamin w Izbie
Adwokackiej w Kielcach, ale uzyskał wpis na listę adwokatów w Krakowie i wziął
udział (jako ślubujący) w całej uroczystości.

Stanisław J. Jaźwiecki

50-LECIE ISTNIENIA ZESPOŁU ADWOKACKIEGO W NOWYM TARGU
W lutym 1952 roku Rada Adwokacka w Krakowie wystąpiła do władz admini-

stracyjnych o przydział lokalu przy ówczesnej ulicy Stalina (obecnie Szaflarska) na
siedzibę powstającego Zespołu Adwokackiego w Nowym Targu. Inicjatorem zało-
żenia Zespołu był nowotarski adwokat Dr Zygmunt Mora-Mieszkowski, który jed-
nak ostatecznie nie wszedł w skład Zespołu z powodu śmierci.

Po dokonaniu kapitalnego remontu i otrzymaniu przydziału lokalu, w skład któ-
rego wchodziły zgodnie z brzmieniem przydziału „3 ubikacje na parterze po żwi-
rowni i 2 ubikacje na I piętrze stanowiące dotychczas kancelarię adwokata Adama
Szoskiego”, z dniem 1 września 1952 roku Zespół rozpoczął działalność.

Założycielami Zespołu było 13 adwokatów: Ernest Apostolski, dr Franciszek
Bahr, dr Władysław Bolkot, Jan Kapłon, dr Stanisław Kołodziejski, dr Adolf Niemiec,
Stanisław Pęksa, Franciszek Potoczek, Władysław Stachowiec, dr Michał Syper,
Adam Szoski, Mieczysław Szydłowski, Mieczysław Wierciak. Pierwszym kierowni-
kiem Zespołu został adwokat Franciszek Potoczek.

Wkrótce powołano do życia dwie filie Zespołu: w Czarnym Dunajcu i w Kro-
ścienku. W obu tych miejscowościach istniały do 1950 roku Sądy Grodzkie. Filię w
Czarnym Dunajcu tworzyli adwokaci: dr Kazimierz Binder, dr Zygmunt Dąbrowski,
Karol Dziąba i Józef Stoch. Członkami filii w Krościenku byli adwokaci: Franciszek
Dankiewicz, Stanisław Domke, Franciszek Hliniak, Jan Milaniak i Władysław Płach-
towski. Po pewnym czasie Zespół Adwokacki w Nowym Targu powiększył się o
czterech nowych członków, którymi byli adwokaci: Barbara Dziadosz, Jerzy Łow-
czowski, Roman Oleszkiewicz i Witold Magierski, pierwszy aplikant wykształcony
w Zespole.

Zachowały się protokoły zebrań Zespołu za lata 1952–1955. Wynika z nich, że
głównym problemem omawianym na zebraniach odbywanych cyklicznie co mie-
siąc, była kwestia równomiernego rozdzielenia spraw między członków Zespołu,
co należało do niewdzięcznych zadań jego kierownika i podlegało drobiazgowej
kontroli zebrania. W każdym miesiącu adwokaci mający więcej spraw oddawali
ich część kolegom nie osiągającym dostatecznych obrotów. Takie działania były
wyrazem egalitarnych tendencji właściwych gospodarce socjalistycznej.

Aktualni i byli członkowie Zespołu są aktywni w samorządzie adwokackim. Ko-
lega Antoni Deskur był członkiem Rady Adwokackiej w Krakowie przez dwie ka-
dencje. Kolega Piotr Ochwat jest członkiem tej Rady w chwili obecnej i jest to już
piąta kolejna kadencja. Kolega Zbigniew Rene jest trzecią kadencję członkiem
Sądu Dyscyplinarnego i aktualnie jego wiceprezesem. Wszyscy trzej byli kilkakrot-
nie delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury, uhonorowani zostali także odznaką


