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tycznych. Gdy zachodzi potrzeba sięgnięcia po specjalistów z innych 
dziedzin, korzystać trzeba także i z tej możliwości.

W związku z powyższymi uwagami proponuję następujący ramowy te
matyczny program szkolenia aplikantów adwokackich:

1. Prawo cywilne i proces cywilny — 160 godz.
2. Prawo gospodarcze — 20 33

3. Prawo rodzinne — 20 33

4. Prawo karne i proces karny — 140 33

5. Prawo administracyjne — 15 33

6. Prawo podatkowe — 10 33

7. Prawo pracy — 25 33

8. Prawo ubezpieczeń społecznych — 10 33

9. Prawo spółdzielcze — 15 33

10. Ustrój adwokatury, sądu i prokuratury 
oraz wybrane zagadnienia z etyki — 30 33

U. Retoryka — 30 33

12. Erystyka — 15 33

13. Psychologia zeznań świadków — 10 33

14. Kryminalistyka (zag. wybr.) — 10 33

15. Księgowość (zag. podst.) — 10 33

16. Historia adwokatury — 10 33

17. Taktyka procesowa — 10 33

18. Metodyka pracy zawodowej — 30 33

19. Zagadnienia społeczno-polityczne — 30 33

R a z e m :  600 godz,

Tadeusz Hoffman

3.

Aktyw ność społeczna adw okatów  Izby szczecińskiej

Izba szczecińska należy do mniejszych liczebnie izb. Aktualnie na liście 
figuruje 92 adwokatów wykonujących zawód w zespołach, 18 pracują
cych na radcostwach prawnych oraz 19 rencistów.

Mimo niewielkiej liczebności środowisko adwokatury szczecińskiej w y
kazuje znaczną prężność zawodową i aktywność społeczną. O zaangażo
waniu politycznym świadczą m.in. liczby określające przynależność adwo
katów do PZPR, ZSL lub SD. Spośród wykonujących zawód w zespołach 
56,5®/o nałeży do jednej z tych organizacji, a odpowiedni wskaźnik przy 
uwzględnieniu całego stanu członków Izby wynosi 50®/o.

Dla porównania warto przypomnieć, że analogiczny średni wskaźnik
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krajowy wynosi 28•/« \  Także w latach poprzednich wskaźnik upartyjnie
nia adwokatury szczecińskiej byl wyższy od ogólnokrajowego o 10—15®/o.

Zgłoszenie akcesu przez tak znaczną grupą adwokatów do partii lub 
stronnictw politycznych nie było przypadkowe. Miały tu istotny wpływ  
warunki kształtowania się nowego społeczeństwa na ziemi szczecińskiej.

Zaangażowania w działalności społecznej nie sposób mierzyć jedynie 
przynależnością do organizacji. Przesłanką oceny może być dopiero kon
kretna działalność.

Liczna grupa kolegów zaangażowana jest w działalności samorządu ad
wokackiego. Uwzględniając członków Rady Adwokackiej, Komisji Dys
cyplinarnej, zastępców rzecznika dyscyplinarnego, członków innych stale 
działających komisji oraz osoby organizujące i prowadzące zajęcia szko
leniowe — uzyskujemy liczbę przeszło 30 osób, co stanowi 23,59/o stanu 
Izby. Wykonują oni pracę bądź zupełnie nieodpłatnie bądź też za wyna
grodzeniem w istocie rzeczy symbolicznym, nieproporcjonalnym do na
kładu czasu i wysiłku.

Do osób świadczących stale pracę społeczną należy też zaliczyć człon
ków egzekutywy POP PZPR oraz członków zarządów Kół ZSL i SD, co 
daje dodatkową liczbę 12 osób.

Izba szczecińska ma obecnie w swych szeregach 7 radnych, w tym  
1 z Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1 z Miejskiej Rady Narodowej, 2 z 
Dzielnicowych Rad Narodowych w Szczecinie oraz 3 z powiatowych rad 
narodowych. Jest to liczba znaczna dla środowiska liczącego 129 adwoka
tów i dowód uznania społecznego dla naszego środowiska zawodowego.

Tradycyjnym już działaniem adwokatury szczecińskiej jest popularyzo
wanie prawa, szczególnie w postaci referatów na określone tematy praw
nicze, realizowane zwłaszcza w postaci spotkań z młodzieżą. Także w roku 
szkolnym 1974/1975 obejmujemy swym działaniem młodzież szkolną. 
W ramach zobowiązań indywidualnych podjętych w POP PZPR z okazji 
30-lecia PRL zostanie przeprowadzonych przeszło 150 godzin wykładów 
na tematy prawnicze.

Przy realizacji naszych zobowiązań współpracujemy z sekretarzem pro
pagandy KD PZPR Szczecin-Sródmieście, na terenie której działa POP 
przy Radzie Adwokackiej.

Mamy organizacyjnie zapewnioną możliwość spotkania się z młodzieżą 
wszystkich ostatnich klas szkół średnich i ponadpodstawowych, których 
większość w Szczecinie jest umiejscowiona właśnie na terenie dzielnicy 
Śródmieście.

Uzgodniony temat prezentowany młodzieży: „Prawo i praworządność 
socjalistyczna” jest ściśle związany z naszymi zainteresowaniami zawo
dowymi, a zarazem objęty programem nauczania. Omówienie tego tematu 
przez prawnika-praktyka może ożywić zainteresowania młodzieży. Do
świadczenia z lat poprzednich wykazują, że podobna tematyka była z du
żym  zainteresowaniem przyjmowana przez młodzież.

W ramach ogólnopolskich czynów partyjnych (IX.1973 r. i V .1974 r.) 
członkowie POP PZPR przy Radzie Adwokackiej w Szczecinie brali 
udział w zbiorowej pracy przy zagospodarowaniu ogrodu dendrologicz
nego przy ul. Rewolucji Październikowej.

i P ra c a  zb iorow a: A d w o k a tu ra  P o lsk ie j R zeczypospolite j L udow ej, s. 68 (dodatek  do „P a- 
le s tr y ” n r  6 z 1974 r.).
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Koło Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego podjęło inicjatywę w za
kresie popularyzowania przepisów prawa rolnego i wygłoszenia różnych 
referatów na terenie gmin, po odpowiednim zorganizowaniu możliwości 
spotkań przez aparat władz terenowych.

Koło to stanowi też trzon aktywu i prelegentów Wojewódzkiego i Po
wiatowego Komitetu ZSL, w tym  dla obsługi konferencji niższych in
stancji.

Koło Stronnictwa Demokratycznego, obejmujące 23 osoby spośród ad
wokatów i aplikantów adwokackich, ma swych przedstawicieli w kie
rownictwie wojewódzkiej i miejskiej instancji. Należy to już do tra
dycji.

Trzech członków SD—adwokatów jest radnymi w radach narodo
wych. Już te dane świadczą o pozycji adwokatów w Stronnictwie De
mokratycznym i w społeczeństwie.

Od lat adwokatura szczecińska współdziała z organizacjami renci
stów i inwalidów, z organizacjami ZBoWiD-owskimi, a członkowie tych 
organizacji kierowani do zespołów adwokackich korzystają z bezpłatne
go poradnictwa prawnego.

Współpraca z organizacjami kobiecymi, zwłaszcza w zakresie porad
nictwa i pomocy w dochodzeniu alimentów na warunkach bezpłatnych 
czy kredytowych, ma już utrwalony u nas zwyczaj.

Poszczególni adwokaci działają w spółdzielczości mieszkaniowej, w or
ganizacjach ZBoWiD-u, Automobilklubu i innych organizacjach społecz
nych.

Adwokatura szczecińska uczestniczy również w akcji zbierania fundu
szów na cele społeczne.

W bieżącym roku, podobnie jak w niektórych innych izbach, przystą
piliśmy do gromadzenia środków na ufundowanie książeczek oszczędnoś- 
ciowo-mieszkaniowych PKO z wkładem na M-2 — z przeznaczeniem dla 
wychowanków Domu Dziecka. Jest to akcja zakrojona na dłuższą metę. 
Da ona wkład o łącznej wartości przekraczającej 150.000 zł. Pozwoli to 
na ufundowanie 7 książeczek mieszkaniowych dla sierot. Zakłada się, że 
zespoły nie ograniczą się jedynie do ufundowania książeczek, lecz będą 
interesowały się bliżej losem podopiecznych. Inicjatywa organizacji po
litycznych w tym zakresie spotkała się z aprobatą środouńska na zgro
madzeniu delegatów w kwietniu 1974 r.

Jeżeli za pracę społeczną uważać pracę bez wynagrodzenia, to nale
żałoby jeszcze wspomnieć o licznych zastępstwach lub obronach z urzę
du. Liczba takich spraw w naszej Izbie jest większa od przeciętnej kra
jowej.

Można zatem stwierdzić, że w naszym środowisku osoby nie pracu
jące społecznie należą do wyjątków. Pozwala to na wyrażenie przeko
nania, że adwokatura szczecińska wykazuje zainteresowanie ogólną pro
blematyką swego regionu. Nasze zaangażowanie społeczne jest propor
cjonalne do przygotowania zawodowego i możliwości osobistych. Taka 
postawa pozostaje w związku z działalnością i inicjatywą organizacji po
litycznych, skupiających tak znaczny odsetek adwokatów.

Kazimierz Sibilski


