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legaci jednomyślnie udzielili Radzie 
Adwokackiej absolutorium oraz pod
jęli szereg uchwał, m.in. w sprawie 
zwiększenia udziału adwokatów lubel
skich w działalności na rzecz kultury 
prawnej społeczeństwa, stałego podno
szenia poziomu wystąpień sądowych 
i kształtowania właściwej atmosfery 
sali sądowej. Zgromadzeni delegaci 
podjęli także uchwałę o przekazaniu 
całej nadwyżki budżetowej za rok 1976 
na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka.

2. Konferencje szkoleniowe, organi
zowane przez Radę Adwokacką w 
Lublinie i traktowane jako jedna z 
form doskonalenia zawodowego adwo
katów, zyskują sobie coraz większą 
popularność. W wykonaniu uchwały 
Rady Adwokackiej w Lublinie z dnia

września 1976 r. w sprawie doskona
lenia zawodowego adwokatów zorga
nizowana została w dniu 26 marca br. 
jednodniowa konferencja szkoleniowa

dla adwokatów wykonujących zawód 
w mieście Lublinie i na terenie woj. 
lubelskiego oraz druga konferencja w 
dniu 14 maja br. dla adwokatów z 
terenu województw chełmskiego i za
mojskiego. Obie konferencje, zlokali
zowane w gościnnych gmachach sądów 
wojewódzkich w Lublinie i Zamościu 
zgromadziły ze względu na dobór te
matów i wysoki poziom wykładów, 
licznych słuchaczy.

Problemy aktualnej polityki karnej 
PRL referowali prezesi Sądów Woje
wódzkich: w Lublinie — mgr Ludwik 
Przyszlak i w Zamościu — mgr Wie
sław Zaremba. Metodyką pracy adwo
kata w postępowaniu cywilnym dru
giej instancji zajmował się adw. Adam 
Jurkiewicz, a metodykę pracy adwo
kata w postępowaniu karnym drugiej 
instancji omawiali adw. doc. dr Zbig
niew Sobolewski i adw. Michał Wójcik.

adw. Ferdynand Rymarz

I z b a  o p o l s k a

1. W dniu 30 kwietnia br. odbyło się 
Zgromadzenie Delegatów Wojewódz
kiej Izby Adwokackiej w Opolu, w 
którym wzięli udział — obok wybra
nych delegatów — goście reprezentu
jący naczelne organy wymiaru spra
wiedliwości i wojewódzkich władz po
lityczno-administracyjnych. Naczelną 
Radę Adwokacką reprezentował Prezes 
NRA adw. dr Z. Czeszejko. Obecni byli 
ponadto: prezes Towarzystwa Przyja
ciół Opola Karol Musioł, adw. Marek 
Gabryjelski (poprzedni dziekan Izby) 
i delegacja z Kolegium Adwokatów w 
Poczdamie z przewodniczącym Koleg
ium Joachimem Ziegnerem.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał 
dziekan adw. Jerzy Jasiński witając 
przybyłych gości i delegatów.

Zgromadzeniu przewodniczył adw. 
Lesław' Dołżycki, członek Zespołu 
Adwokackiego Nr 2 w Opolu.

W swym wystąpieniu dziekan przed

stawił szereg zasadniczych i aktual
nych problemów adwokatury opolskiej, 
które następnie stały się przedmio
tem dyskusji uczestników Zgromadze
nia. Wiele uwagi poświęcił mówca 
sprawie doskonalenia zawodowego 
oraz podnoszeniu poziomu zawodowego 
adwokatów i kształcenia aplikantów 
adwokackich w aspekcie wytycznych 
NRA zawartych w programie kaden
cyjnym jej działania. Udział adwoka
tów Izby w pracy społecznej, a 
zwłaszcza wdrażania aplikantów i 
młodych adwokatów do pracy społecz
no-politycznej, powinien być bardziej 
efektywny i w związku z tym Rada 
Adwokacka dołoży starań, aby proces 
ten nie odbiegał od dobrych tradycji 
Izby opolskiej. Dziekan przedstawił 
nadto sytuację w zakresie warunków 
pracy adwokatów w zespołach oraz 
zagadnienia spocjalno-bytowe. W 
związku z pobytem w Opolu delegacji
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adwokatury z Poczdamu dziekan poś
więcił wiele miejsca wzajemnym blis
kim kontaktom obydwu korporacji i 
rozwijającej się współpracy obydwu 
środowisk.

Z kolei głos zabrał przewodniczący 
Kolegium Adwokatów w Poczdamie 
Joachim Ziegner, który w serdecznych 
słowach powitał uczestników Zgroma
dzenia, przekazując im gorące pozdro
wienia w imieniu adwokatury pocz
damskiej. W swym wystąpieniu mów
ca zobrazował rozwój współpracy za
początkowanej w 1971 r. między obyd
woma korporacjami w służbie socjalis
tycznego prawa i integracji zawodowej. 
Wskazując na bliskie więzi przyjaźni 
oraz liczne wzajemne kontakty, prze
wodniczący Ziegner podkreślił, że sta
nowią one odzwierciedlenie przyjaz
nych stosunków obydwu narodów.

W dyskusji wzięło udział łącznie 8 
osób, a wśród nich prezes NRA dr 
Zdzisław Czeszejko i przedstawiciel 
Ministra Sprawiedliwości prezes Sądu 
Wojewódzkiego w Opolu mgr Kazi
mierz Jaśnikowski.

Wypowiedzi adwokatów-delegatów, 
a mianowicie: adw. Jerzego Haliniaka, 
adw. Teofila Hywla, adw. Adama 
Gutowicza, adw. Mariana Wojnowskie- 
go i adw. Zygmunta Szostaka doty
czyły m.in. takich problemów żywo 
interesujących adwokaturę, jak spra
wa taryfy adwokackiej, udziału i roli 
adwokata w postępowaniu przygoto
wawczym, kultury sali sądowej, dos
konalenia zawodowego, spraw socjal
no-bytowych (a zwłaszcza nowego ure
gulowania spraw emerytalnych), znie
sienia górnego pułapu wynagrodzenia 
brutto w świetle przepisów o podatku 
wyrównawczym, zmiany przepisów o 
kosztach sądowych w postępowaniu 
rewizyjnym w sprawach karnych.

Prezes Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
mgr K. Jaśnikowski w swym wystą
pieniu pozytywnie ocenił współpracę 
z Radą Adwokacką w zakresie pra
widłowego współdziałania adwokatury

w wymiarze sprawiedliwości. Jedno
cześnie stwierdził, że w podległym mu 
okręgu przestrzegana jest w pełni za
sada równości stron w procesie. 
Prokurator jest równorzędnym z 
obrońcą uczestnikiem procesu. O 
ewentualnych przejawach niewłaści
wego stosunku sędziego do adwokata 
należy sygnalizować kierownictwu Są
du Wojewódzkiego przez dziekana 
Rady. Ponadto prezes Jaśnikowski 
ustosunkował się do wypowiedzi de
legatów co do praktycznych uspraw
nień w pracy sądów. Dziękując za 
zaproszenie i udział w Zgromadzeniu, 
prezes Jaśnikowski zapewnił, że 
wszystkie istotne problemy poruszone 
przez delegatów przedstawi Ministro
wi Sprawiedliwości.

Prezes NRA dr Zdzisław Czeszejko 
omówił kompleks najważniejszych za
gadnień, jakie nurtują środowisko 
adwokackie na tle ogólnej sytuacji 
społeczno-politycznej i gospodarczej 
kraju. Wiele miejsca poświęcił udzia
łowi adwokatury w dziele dalszego 
umacniania porządku prawnego, pod
noszenia kultury prawnej społeczeń
stwa i pozytywnych przemian w świa
domości społecznej. Nawiązując do 
wypowiedzi delegatów prezes Czeszej
ko wyczerpująco wyjaśnił między in
nymi wątpliwości związane z projek
tem „taksy” adwokackiej oraz z za
sadami projektowanego Funduszu roz
woju kadr prawniczych. Również i 
inne zagadnienia podniesione w dys
kusji były przedmiotem wystąpienia 
Prezesa NRA, który ponadto przedsta
wił zasady działalności „Domu Pracy 
Twórczej Adwokatury” w Grzegorze- 
wicach oraz podejmowane przez NRA 
wysiłki zmierzające do poprawy wa
runków socjalno-bytowych adwokatury, 
między innymi przez działalność in
westycyjną w dziedzinie obiektów re
kreacyjnych.

Zgromadzenie Delegatów uchwaliło 
przedstawiony przez Radę Adwokac
ką projekt utworzenia kasy zapomo
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gowo-pożyczkowej oraz zatwierdziło 
projekt statutu działania kasy.

Podjęta przez Zgromadzenie uchwa
ła wnioskowa wytyczyła Radzie Adwo
kackiej dalsze kierunki działania.

Przewodniczący Zgromadzenia po
dziękował gościom i delegatom za 
udział w obradach, po czym zamknął 
Zgromadzenie.

2. W dniach 28.IV.—l.V. br. prze
bywała w Opolu na zaproszenie dzie
kana 3-osobowa delegacja Kolegium 
Adwokatów w Poczdamie z przewod
niczącym Kolegium Joachimem Zieg- 
nerem na czele.

Przedstawiciele adwokatury pocz
damskiej wzięli udział, jak była o 
tym mowa wyżej, w obradach Zgro
madzenia Delegatów Izby Opolskiej 
oraz złożyli wizytę w Zarządzie Woje
wódzkim Zrzeszenia Prawników Pol
skich w Opolu. Na spotkaniu w sie
dzibie Rady uzgodniono szereg kwestii 
związanych z organizacją wspólnego 
sympozjum na terenie Izby opolskiej. 
Porozumienie w tej mierze przewiduje 
opracowanie przez każdą ze stron re
feratu na temat odpowiedzialności za 
wypadki komunikacyjne w zakresie 
prawa cywilnego i karnego według 
obecnego stanu prawnego w NRD i w 
Polsce. Projektowane sympozjum ma 
się odbyć w dniach 6-9.X. br. w Tura
wie k. Opola.

Wizyta przedstawicieli adwokatury 
w Poczdamie stanowiła kontynuację

przyjacielskich kontaktów i kilkulet
niej współpracy obydwu korporacji.

3. Staraniem Komisji Doskonalenia
Zawodowego Rady odbyła się w dniach 
21-22.V. br. w Pokrzywnej, w Ośrod
ku szkoleniowo-wczasowym Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu kursokonfe- 
rencja adwokatów i aplikantów naszej 
Izby. Program szkolenia obejmował 
następującą tematykę: „Aktualne
problemy społeczno-polityczne regionu 
opolskiego” — ref. mgr Roman Waw
rzynek, przedstawiciel KW PZPR w 
Opolu, „Wybrane zagadnienia z ko
deksu karnego wykonawczego” — ref. 
doc. dr Józef Wąsik z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Aktualny stan prawny 
w zakresie obowiązujących ubezpie
czeń komunikacyjnych” — ref. mgr 
Tadeusz Przełucki, Oddział Wojewódz
ki PZU w Opolu, „Spółdzielcze prawo 
do lokalu w świetle przepisów kodek
su rodzinnego i opiekuńczego” — ref. 
adw. Ryszard Stykała, „Udział obroń
cy w postępowaniu sądowym z 
uwzględnieniem w szczególności po
stępowania rewizyjnego” — ref. wice
prezes Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
mgr Joachim Janik.

Wybór tematów okazał się trafny, 
a przedstawione materiały wielce 
przydatne w codziennej pracy adwo
kata, o czym świadczyła ożywiona dys
kusja uczestników szkolenia.

adw. Marian Rogozik

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

1. Dnia 23 kwietnia 1977 r. w sali
konferencyjnej NOT-u w Rzeszowie 
odbyło się Zgromadzenie Delegatów 
Izby rzeszowskiej.

Zebranych powitał dziekan Rady 
adw. Stanisław Rogoż, a w szczegól
ności zaproszonych gości: przedstawi
ciela Ministra Sprawiedliwości prezesa 
Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie dra

Aleksandra Oleszkę, przedstawiciela 
NRA wiceprezesa NRA adw. Karola 
Potrzobowskiego, przedstawiciela Wo
jewódzkiego Komitetu SD w Rze
szowie Władysława Mikułę, przedsta
wiciela Wojewódzkiego Komitetu ZSL 
w Rzeszowie Henryka Kielara, przed
stawiciela Wojewódzkiego Komitetu 
SD w Tarnobrzegu adw. Franciszka


