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I z b a  k i e l e c k a

1. S p o t k a n i e  z s ę d z i ą  Są 
du N a j w y ż s z e g o  T o m a s z e m  
M a j e w s k i m .  Dużym zainteresowa
niem środowiska prawniczego w Kiel
cach cieszyło się spotkanie zorganizo
wane w lokalu Rady Adwokackiej, w 
którym wziął udział sędzia SN Tomasz 
Majewski. Prelegent podzielił się ze 
słuchaczami informacjami na temat 
aktualnych prac Sądu Najwyższego 
oraz tendencji przejawiających się w 
orzecznictwie. Szczególnie wiele uwa
gi poświęcił sędzia T. Majewski spra
wom z zakresu prawa rodzinnego oraz 
kodeksu karnego, którym Sąd Najwyż
szy poświęca ostatnio wiele uwagi. Po 
prelekcji odbyła się dyskusja, w któ
rej głos zabrali także zaproszeni goś
cie z prokuratury d sądu w Kielcach.

Ze względu na niewątpliwą korzyść 
tego rodzaju spotkań Rada Adwokacka 
zamierza kontynuować je także w 
przyszłości.

2. N a r a d a  u p r e z e s a  S ą d u  
W o j e w ó d z k i e g o  w K i e l c a c h .  
W dniu 6 listopada 1976 r. odbyła się 
w Sądzie Wojewódzkim w Kielcach 
narada poświęcona usprawnieniu pra
cy sądów, prokuratury i adwokatury 
przecz obnażenie społecznych kosztów 
wymiaru spraswiedliwośicd. W naradzie 
udział wzięli: prezesi Sądu Wojewódz
kiego i Sądu Rejonowego, przedstawi
ciele Prokuratury Wojewódzkiej i Re
jonowej oraz Rady Adwokackiej w 
Kielcach w osobie dziekana Rady Ad
wokackiej adw. Antoniego Pietrzaka i 
prezesa Wojewódzkiej Komisji Dyscy
plinarnej, I sekretarza POP przy Ra

dzie Adwokackiej adw. Ryszarda Pod- 
lipniaka. W charakterze zaproszonego 
gościa uczestniczył w zebraniu kierow
nik Wydziału Administracyjnego KW 
PZPR tow. Henryk Czajkowski.

Podczas dyskusji stwierdzono, że w 
pracy sądów istnieje jeszcze wiele 
możliwości, których wykorzystanie mo
że spowodować, że postępowanie są
dowe będzie się toczyć sprawniej, szyb
ciej, a przy tym bardziej wnikliwie. 
Uniknie się przez to wielokrotnego 
wzywania na rozprawy świadków, co 
pozwoli im na maksymalne wykorzy
stanie czasu w zakładzie pracy i przy
czyni się do ugruntowania powagi wy
miaru sprawiedliwości. Cel ten da się 
osiągnąć przez lepsze przygotowanie 
posiedzeń sądowych. Należy dążyć do 
maksymalnego skoncentrowania ma
teriału dowodowego oraz wymagać 
przestrzegania dyscypliny przez wszy
stkich uczestników procesów cywilnych 
i karnych.

Zabierając głos w naradzie tow. Czaj
kowski pozytywnie ocenił rolę adwo
katury kieleckiej w tym zakresie, co 
jednak nie oznacza, że wszystko zo
stało już zrobione, gdyż obniżenie spo
łecznych kosztów wymiaru sprawiedli
wości zależy w dużej mierze także i 
od adwokatów.

We wnioskach postulowano okresowe 
organizowanie tego rodzaju narad z 
udziałem przedstawicieli sądu i proku
ratury rejonowej oraz kierowników 
zespołów adwokackich.

adw. Stanisław Szufel

I z b a  l u b e l s k a

Doświadczenia ubiegłych lat dowiod
ły, że sympozja jako atrakcyjna forma 
podnoszenia poziomu ogólnego i zawo
dowego cieszą się wśród adwokatów 
Izby lubelskiej popularnością. Mając

więc na uwadze tę okoliczność, Rada 
Adwokacka w Lublinie zorganizowała 
w dniach 17—19 grudnia 1976 r. czwar
te kolejne sympozjum. Tematyka sym
pozjum obejmowała zagadnienia akcen
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towane w uchwałach Naczelnej Rady 
Adwokackiej (doskonalenie zawodowe, 
praca społeczna, usprawnienie działa
nia samorządu adwokackiego).

Szkolenie przeznaczone było dla 
członków Rady Adwokackiej oraz kie
rowników i zastępców kierowników ze
społów adwokackich z terenu woje
wództw: chełmskiego, zamojskiego i 
lubelskiego, objętych działalnością Lu
belskiej Rady Adwokackiej. Połączone 
ono było ze zwiedzaniem terenów in
westycji zlokalizowanych na terenie 
Izby, a realizowanych z funduszy ad
wokatury.

Naczelną Radę Adwokacką reprezen
tował skarbnik adw. Jerzy Gniewiew- 
ski, który uczestniczył we wszystkich 
zajęciach przewidzianych w programie.

Wielką siaitysfakcję dla lubelskiej 
adwokatury był fakt, że w trzecim 
dniu sympozjum uczestniczył w nim 
członek Komitetu Centralnego PZPR, 
poseł na Sejm, I sekretarz Komitetu 
Wojewódzkiego w Lublinie mgr Ry
szard Wójcik.

W pierwszym dniu uczestnicy sym
pozjum zwiedzili budynek wzniesiony 
w Kraśniku Lubelskim dla Zespołu 
Adwokackiego działającego w tym mieś
cie. Kraśnik jest pierwszym miastem 
na terenie Izby lubelskiej, w którym 
z funduszy adwokatury wybudowany 
został dom przeznaczony dla zespołu 
adwokackiego. Budowa prowadzona sy
stemem gospodarczym natrafiała na du
że trudności. Trudności te zostały w 
końcu pokonane, tak że w bieżącym 
roku budynek zostanie oddany do u- 
żytku. Rozwiąże on dotkliwe potrzeby 
lokalowe tego dużego Zespołu, w któ
rym dotychczasowy lokal zapowniał 
tylko 1,5 m kw. powierzchni dla jed
nego adwokata.

Następnie uczestnicy sympozjum 
przyjechali do Kazimierza Dolnego, 
gdzie mieli możliwość zwiedzenia do
mu wypoczynkowego lubelskiej adwo
katury. Jest to kilkupokojowy dom, 
malowniczo połażony na zboczu nad

wiślańskiej skarpy porośniętej krzewa
mi. Budynek zakupiony w 1975 r., 
poddany został modernizacji i grun
townym pracom adaptacyjnym.

Z Kazimierza udano się potem do 
Puław, gdzie przewidziano zasadniczą 
część programu. Rozpoczęło je posie
dzenie Rady Adwokackiej z udziałem 
wszystkich uczestników sympozjum. 
Porządek obrad obejmował tylko jed
no zagadnienie, ale o dużej wadze, 
mianowicie sytuację lokalową wszys
tkich zespołów adwokackich. Na po
siedzeniu analizowano stan lokalowy 
każdego zespołu na podstawie materia
łów przygotowanych przez Radę i uzu
pełnionych sprawozdaniami kierowni
ków zespołów.

W wyniku dyskusji podjęta została 
uchwała, która precyzuje sposób roz- 
wiiązaniia potrzeb lokalowych każdego z 
zespołów. Przyjęto różne rozwiązania 
w zależności od warunków miejsco
wych: w pewnych wypadkach w grę 
wchodzą starania o przydział lokalu 
przez władze administracyjne, w in
nych — współudział w inwestycjach 
budynków sądowych, a jeszcze w in
nych — pozyskiwanie lokali w domach 
spółdzielczych. W samym Lublinie ra
dykalne rozwiązanie kwestii lokalowej 
Rada upatruje w wybudowaniu gma
chu, w którym znalazłyby pomieszcze
nia wszystkie zespoły i gdzie również 
działałby Klub Prawnika pod patro
natem Zrzeszenia Prawników Polskich.

W drugim dniu sympozjum dyskuto
wano nad problemem doskonalenia za
wodowego adwokatów i formami, któ
re przy większej atrakcyjności zajęć 
dawałyby lepsze efekty. Następnym zaś 
tematem była rola kierownika zespołu 
w organizowaniu pracy społecznej ad
wokatów.

Uczestnicy sympozjum uznali za ko
nieczne, aby adwokaci w większym 
stopniu angażowali się w pracach spo
łecznych, aby nawiązywali bliższe kon
takty z organizacjami politycznymi i 
społecznymi.
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Długo trwały rozważania na temat 
funkcjonowania zespołów adwokac
kich. Omówiono zasady prawidłowego 
realizowania przez zespoły statutowych 
zadań.

W ostatnim dniu skarbnik NRA za
poznał zebranych z problemami, któ
re w ostatnim czasie podejmowane by
ły przez Prezydium NRA.

Na zakończenie obrad przybył I se
kretarz KW PZPR w Lublinie, który 
zapoznał się z problemami nurtujący
mi lubelską adwokaturę, a następnie 
przedstawił aktualne zagadiraieińia poli
tyczne i gospodarcze oraz udzielał od

powiedzi na tematy wysunięte na spot
kaniu przez adwokatów.

Program sympozjum przewidywał — 
poza urzędowymi zajęciami — także 
towarzyskie spotkanie adwokatów, któ
re urozmaicone zostało występami Ze
społu Artystycznego Studentów Uni
wersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Uczestnicy sympozjum uznali, że 
trzydniowe zajęcia pogłębiły znajomość 
problematyki samorządu adwokackie
go, i wyrazili pogląd, żeby taka forma 
szkolenia była kontynuowana w przy
szłości.

adw. Ryszard Drozd

I z b a  p o z n a ń s k a

Ostatni kwartał 1976 r. wyróżnił się 
w życiu Poznańskiej Izby Adwokac
kiej ożywioną działalnością. Trzeba za
notować w tym okresie szereg waż
nych wydarzeń. Do takich wydarzeń 
zaliczyć trzeba dwudniowe szkolenie 
zamknięte w Ośrodku szkoleniowym w 
Błażejewsku koło Poznania, egzaminy 
adwokackie, które w tym roku odbyły 
się dwukrotnie, oraz wybory kierow
ników zespołów adwokackich. 1

1. Szkolenie zawodowe odbyło się w 
dniach 6 i 7 listopada 1976 r. Szkole
nie to zorganizowali i programowo 
opracowali członkowie Komisji Dosko
nalenia Zawodowego Adwokatów adw. 
Jan Turski i adw. Jan Skrobisz. W 
zajęciach wzięło udział 135 adwoka
tów i 11 aplikantów adwokackich. W 
charakterze gości uczestniczyli w szko
leniu: przedstawiciel Ministra Sprawie
dliwości sędzia Mieczysława Tuszyń
ska oraz prezes Naczelnej Rady Adwo
kackiej adw. dr Zdzisław Czeszejko.

Szkolenie obejmowało 6 referatów 
zawodowych, jeden referat polityczny 
oraz wystąpienie prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej, który przedstawił 
wytyczne pracy NRA w okresie ka
dencyjnym 1976—1979.

Referat polityczny o węzłowych pro

blemach polityki międzynarodowej os
tatniego okresu wygłosił redaktor „Ga
zety Poznańskiej” mgr Leonard Wą- 
chalski.

W tematyce zawodowej starano się 
uwzględnić wybrane zagadnienia praw
ne.

Adw. dr Stanisław Wąsowicz wygło
sił referat z dziedziny prawa karnego 
pt. „Kształt nieumyślności i jej prak
tyczne konsekwencje w polskim pra
wie karnym”. Z tematyką karną wią
zał się referat adw. dra Bronisława 
Kocha z Bydgoszczy na temat proble
matyki karno-dewizowej w świetle 
orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Zagadnienia cywilnoprawne zawarte 
były w referatach adw. Witolda Knop- 
pka i prof. dra E. Wengerka, a doty
czyły one przepisów materialnych i 
formalnych związanych z nowelizacją 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Oddzielnym zagadnieniem, nie mniej 
bardzo aktualnym, zajął się w swym 
referacie sędzia Sądu Okręgowego 
Pracy i Ubezpieczeń R. Kochanowicz, 
wygłaszając wykład pt. „Wybrane 
orzecznictwo sądowe w sprawach eme
rytur i rent”.

Prezes NRA adw. dr Zdzisław Cze- 
szejko, w odpowiedzi na szereg pytań,


