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KOMUNIKAT

Zrzeszenie Prawników Polskich — Zarząd Okręgu dla m. st, Warszawy zorga
nizowało OGÓLNOKRAJOWY KURS ZAOCZNY: PRAWO KARNE — NOWE KO
DEKSY.

Nowe systemy prawa karnego zmieniają w sposób zasadniczy dotychczasowy 
stan prawny. Kodeks karny i kodeks postępowania Karnego wprowadzają szereg 
nowych instytucji prawnych, przepisów postępowania, ustawowych stanów fak
tycznych przestępstw, nowy system kar oraz sposób ich łagodzenia i obostrzenia. 
Kodeks karny wykonawczy zaś jest zupełnie nowym aktem prawnym, regulującym 
wykonywanie wyroków karnych oraz cały system penitencjarny.

Doceniając wagę i znaczenie tego zagadnienia oraz pragnąc przyjść z pomocą 
sędziom, prokuratorom, adwokatom, funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, pra
cownikom administracji państwowej, radcom prawnym przedsiębiorstw i insty
tucji, Zrzeszenie Prawników Polskich — Zarząd Okręgu dla m.st. Warszawy w War
szawie, za zgodą Zarządu Głównego ZPP, zorganizowało Ogólnokrajowy zaoczny 
kurs dla prawników z dziedziny nowych kodyfikacji karnych. Opracowaniem 
w ramach kursu objęte zostaną także wybrane zagadnienia z dziedziny nowego 
prawa o wykroczeniach i postępowania karno-administracyjnego oraz ustawy kar
nej skarbowej. Kurs trwać będzie około 1 roku.

Podstawą zaznajomienia uczestników z nowymi systemami prawa karnego, ich 
założeniami, treścią, nowymi instytucjami itp., ujętymi programem kursu, będą 
materiały szkoleniowe opracowane przez członków Komisji Kodyfikacyjnej i przez 
innych znanych teoretyków prawa oraz praktyków. Materiały szkoleniowe wydane 
będą drukiem w formie skryptów (około 30 skryptów o objętości ok. 2.000 stron 
maszynopisu). Skrypty zostaną opracowane z uwzględnieniem osiągnięć nauki 
i orzecznictwa sądowego. Zawierać one będą wykaz literatury, źródła, cytowanie 
orzecznictwa. Skrypty będą mogły służyć pomocą w pracy zawodowej.

W czasie trwania kursu organizowane będą zebrania konsultacyjne (z udziałem 
autorów skryptów) z uczestnikami kursu. Celem zebrań konsultacyjnych będzie 
omówienie, przedyskutowanie i wyjaśnienie problemów i wątpliwości nasuwających 
się uczestnikom kursu w związku z zapoznaniem się z przekazanymi im materia
łami (skryptami). Wydane już zostały skrypty prof. dra W. Woltera na temat: 
„Zasady odpowiedzialności karnej” oraz „Kumulatywny zbieg przepisów ustawy”; 
prof. dra M. Siewierskiego na temat: „Zasady ogólne k.p.k.”; dra J. Bednarzaka na 
temat „Środki zapobiegawcze”.

Zgłoszenia przyjmuje się do końca czerwca 1970 r. bezpośrednio w sekretariacie 
kursu przy Zarządzie Okręgu dla m. st. Warszawy ZPP w Warszawie, ul. Brac
ka 20a, godz. 17—20 (z wyjątkiem sobót i świąt) lub korespondencyjnie.

Opłaty za uczestnictwo w kursie wynoszą: 
a) w p i s o w e  — 50 zł; 

b) o p ł a t a  za u c z e s t n i c t w o  — 500 zł 

(opłata powyższa może być uiszczana miesięcznie po 50 zł).


