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3.
Nowy rodzaj spraw

U rzeczyw istniając politykę popierania rozwoju zespołowych form  gospodarow a
nia w  rolnictw ie, R ada M inistrów  powzięła w  tej m ierze m. in. dwie uchwały: 
n r  209 z dnia 30 sierpn ia 1974 r. w  spraw ie pomocy Państw a dla zespołowej gos
podark i w rolnictw ie (M onitor Polski Nr 31, poz. 185) i n r 11 z dnia 16 stycznia 
1976 r. w spraw ie rozw oju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w  rolnic
tw ie  (Monitor Polski Nr 11, poz. 53). Oba te  akty praw ne, zapew niające zespołom 
rolniczym  niezwykle dogodne w arunki korzystania z k redytów  bankowych, wyzwo
liły inicjatyw y organizow ania zespołów, i to tak  po stronie rzutkich rolników  
jak  i po stronie, urzędów  gminnych, prowadzących energiczną akcję propagandy 
i zachęty do tw orzenia tych nowych form  gospodarowania.

Za zespół rolniczy uważa się grupę co najm niej trzech rolników indyw idual
nych, którzy: 1) są posiadaczam i odrębnych gospodarstw  lub nieruchom ości ro l
nych, 2) zam ieszkują w danej lub sąsiedniej miejscowości, 3) zaw arli między 
sobą umowę o u tw orzeniu zespołu, zarejestrow aną obowiązkowo w  urzędzie gm i
ny, 4) osobiście p racu ją  w zespole, 5) podejm ują w spólną działalność w  zakresie 
produkcji rolniczej.

Nie dość jasne sform ułow anie w arunków , od istnienia których można uznać 
zrzeszoną grupę rolników  za zespół, powoduje liczne nieporozum ienia i — jaK to 
m ożna obserwować na przykładzie zdarzeń z w ojewództwa piotrkow skiego — jest 
czynnikiem  procesogennym. Co bowiem oznacza np. „sąsiednia m iejscowość”? 
Czy jest nią miejscowość położona w odległości 5 km od siedziby zespołu? Dale.i, 
jak ie  znaczenie ma zarejestrow anie w urzędzie gminnym ? Czy oznacza ono, że 
urząd ten zbadał kw alifikacje osób tw orzących zespół oraz to, że odpow iadają one 
w ym aganym  w arunkom . Czy zabiegi o re jestrac ję  zespołu, o uzyskanie kredytu, 
o naw iązanie kontaktów  z jednostkam i gospodarki uspołecznionej, a następnie 
prowadzenie prac budow lanych — wszystko to jeszcze przed podjęciem właściwej 
pracy produkcyjnej zespołu — jest już osobistą pracą w zespole? Zdarzyło się 
bowiem, że po re jestrac ji zespołu, uzyskaniu przez niego poważnego k redy tu  b an 
kowego, po w yczerpaniu znacznej części tego kredytu  zgodnie z jego przezna
czeniem na budowę, pokaźnie już zaaw ansow aną, urzędy gm inne dokonują skreśle
nia z re jestru  zespołu dotychczas zarejestrowanego, zaw iadam iając o tym  bank 
finansujący budowę, k tóry  konsekw entnie cofa udzielony kredyt i dom aga się 
zw rotu pobranej gotówki.

Przyczyny takiej zm iany stanow iska w stosunku do pierwotnego, en tuzjastycz
nego wręcz patronatu  i przejście do wycofania się z om awianej akcji i przed
sięwzięcia czynności w istocie swej likw idacyjnych — są różne, jak  np.:
1) jeden z członków zespołu mieszka w miejscowości odległej od siedziby zespołu 

o 5 km, choć okoliczność ta  była dobrze znana, bo w umowie tworzącej 
zespół i w całej korespondencji z urzędem  gm iny i bankiem  podaw ał stale 
swój w łaściwy adres;

2) dwaj członkowie zespołu są posiadaczami gospodarstw  rolnych, ale m ają  także 
taksów ki zarobkowe, chociaż zadeklarowali wyzbycie się tych taksów ek z chwilą 
rozpoczęcia pracy produkcyjnej w zespole i złożyli taką dek larację w  momencie 
zaw ierania umowy o zespole;

3) w skutek wadliwej lokalizacji wielki budynek inw entarsk i na pomieszczenie 
w ielu tysięcy k u r wzniesiony został nad linią przewodów wysokiego ciśnienia 
gazu;
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4) zamieniona została jakoby samowolnie lokalizacja owczarni, chociaż budowa od
byw ała się pod nadzorem technicznym , a zainteresow ani tw ierdzą, że zm iana 
lokalizacji była dobrze wiadom a naczelnikowi gminy i przez niego akcepto
wana;

5) członkowie zespołu m ają w sumie 16 ha gruntów , a dla prowadzenia zam ierzo
nej hodowli w ym agana jest pow ierzchnia 25 ha. „

W ymienione przykłady dotyczą nie jednego tylko w ypadku. W każdym  z nich 
w strzym anie budowy nastąpiło już po w ydatkow aniu bardzo znacznych sum na 
inwestycje.

Rolnicy, którym  w ten sposób zam knięto możność prowadzenia działalności zes
połowej, a obciążono ich bezproduktyw nie poniesionym w ydatkiem  w  sumie p rze
kraczającej ich zdolności płatnicze, gdyby mieli go pokryć, byliby zrujnow ani. 
Uw ażają się oni za pokrzywdzonych działalnością organów gm innych i dom agają 
się od adwokatów  rady i pomocy.

N otyfikując ten nowy gatunek rodzących się procesów uważam, że obie uchw ały 
Rady M inistrów w ym agają szczegółowego kom entarza i właściwego w ykonyw ania 
ich w  praktyce.

J.W .

MIRON KOŁAKOWSKI

Na marginiesie pracy „Sztuka wymowy sqdowej"

W przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej jedną z popularnych nazw  uży
w anych na określenie adw okata była stosowana często obok „m ecenasa” — nazw a 
„mówca”. Uważano bowiem powszechnie, że jednym  z zasadniczych cech zawodu 
adwokackiego jest mówienie. To przeświadczenie, tylko częściowo słuszne, p rzetrw ało  
do dni dzisiejszych. Nic więc dziwnego, że w łaśnie adwokaci zajm ują się i muszą się 
zajm ować profesjonalnie praktycznym i i teoretycznym i zagadnieniam i dotyczącymi 
techniki budowy i treści przemówień. Toteż jedyna, jaka ukazała się po wojnie, na 
ten tem at książka pt. „Sztuka wymowy sądowej” wyszła spod pióra dwóch adw o
katów. Napisali ją  mec. Roman Łyczywek i mec. Olgierd M issuna, a wydało w  
W arszawie w  1977 r. W ydawnictwo Prawnicze, w  bardzo zresztą skrom nym  n a 
kładzie 2 500 egzemplarzy.

W nrze 6 „P alestry” z 1977 r. ukazała się dobra i pełna zasłużonych pochwał 
dla książki i jej autorów  recenzja mec. H. Nowogródzkiego. Słusznie autor r e 
cenzji podniósł — obok w alorów  praktycznych pracy — to, że jest ona także p raw 
dziwym dziełem literackim . Całkowicie zgadzam się z tą  opinią recenzenta i chciał
bym tylko — obok pełnej radości, jaką spraw ia ukazanie się cennej i dla każdego 
praw nika potrzebnej pracy — poczynić ze swej strony k ilka skrom nych uwag i w y
ciągnąć z jej powodzenia na rynku odpowiednie wnioski oraz zgłosić trochę propozycji.

Nakład książki, o czym wspom inam  wyżej, był tak  nikły w  stosunku do potrzeb, 
że wielu zainteresow anych nie tylko nie zdołało jej nabyć, ale jedynie z recenzji 
dowiedziało się o jej ukazaniu się. Już to samo świadczy o istn ieniu  zam ówienia


