
Kronika adwokatury : konferencje,
spotkania, wizyty
Palestra 39/5-6(449-450), 248-249

1995



Kronika Adwokatury

-  potrzebę uregulowania szczególnego trybu uchwalenia kodeksów,
-  intensyfikacji pracy sędziów,
-  wady w pracy komorników i zbyt wysokie opłaty w toku po
stępowania egzekucyjnego, co powoduje niejednokrotnie niemożność 
wykonywania prawomocnych wyroków,
-  potrzebę aktualizacji regulaminów sądowych,
-  wprowadzenia wakacji sądowych,
-  usprawnienie postępowania w sprawach cywilnych przez należyte 
przygotowanie rozpraw, egzekwowanie obowiązku „odpowiedzi na 
pozew” wraz z wnioskami dowodowymi z równoczesnym odstąpie
niem od przesłuchiwania informacyjnego stron, które jest czasochłonne 
a nie stanowi dowodu.

Wskazano również na zrezygnowanie ze zwyczaju zapraszania 
przedstawicieli adwokatury na posiedzenia Kolegiów Sądów.

Przed opuszczeniem posiedzenia ministrowi został wręczony naj
nowszy numer „Palestry” poświęcony 55-rocznicy Zbrodni Katyńskiej 
oraz poinformowano o udziale adwokatury w obchodach rocznicowych 
„Procesu 16” .

W dalszej części obrad omówiono założenia planu rozmieszczenia 
na rok 1995, zaakceptowano sprawozdanie CZW za rok 1994, zaakcep
towano projekt zmiany taksy w sprawach karnych.

Ustalono termin Krajowego Zjazdu Adwokatury w Poznaniu na 
4-5 listopada 1995 r.

Ponadto:
Naczelna Rada Adwokacka wyraziła najwyższe zaniepokojenie 

przestępczymi atakami na przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.
Środowisko adwokackie zostało głęboko poruszone faktem cięż

kiego uszkodzenia ciała prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej 
w Opolu.

Naczelna Rada Adwokacka uznała za szczególnie pilne podjęcie 
działań zmierzających do zagwarantowania bezpieczeństwa sę
dziów i prokuratorów.

Andrzej Wojciech Konopka

■  Konferencje, spotkania, w izyty

► 15 marca br. członkowie Prezydium NRA spotkali się z ministrem 
sprawiedliwości dr. Jerzym Jaskiemią. W toku spotkania omówiono 
zagadnienia związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości 
oraz dotyczące zmian w obowiązującym prawie karnym i cywilnym 
zarówno materialnym jak i procesowym.
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Poruszone też zostały problemy zmian w ustawie Prawo o ad
wokaturze i ustawie o radcach prawnych.

► 11 kwietnia br. członków Prezydium NRA przyjął Marszałek Sejmu 
Józef Zych. Podczas spotkania wymieniono poglądy o aktualnych 
zagadnieniach związanych z udoskonaleniemn obowiązującego prawa 
i udziału adwokatury w pracach legislacyjnych.

■  Ośrodek Badawczy Adwokatury

Narciarskie Mistrzostwa Adwokatury 1995 r.

► Organizatorem tegorocznych Mistrzostw była Okręgowa Rada Ad
wokacka w Opolu, która powołała Komitet Organizacyjny w składzie 
adw. Ryszard Porzycki, adw. Małgorzata Olejnik-Filipowicz i apl. adw. 
Igor Janik. Właśnie dzięki tym osobom, a zwłaszcza dzięki kol. 
Ryszardowi Porzyckiemu i Małgorzacie Olejnik-Filipowicz uczestnicy 
mieli zapewnione wygodne mieszkanie i bardzo dobre warunki do 
rozegrania slalomu giganta i biegu narciarskiego.

W tym roku sklasyfikowani zostali uczestnicy z trzynastu rad 
adwokackich. Cieszy zwłaszcza udział kolegów ze Szczecina, Poznania 
i Radomia, gdyż na kilku poprzednich mistrzostwach rady te nie były 
reprezentowane. Drużynową rywalizację wygrała po raz kolejny Rada 
Krakowska, przed Radą Opolską. Mistrzami Polski Adwokatów na 
1995 r. zostali: 

dwubój:
Teresa Kurcyusz-Furmanik, Andrzej Wosiński 
i Władysław Chowaniec; 
slalom gigant:
Krystyna Tarska, Tomasz Kamkowski, Janusz Długopolski
i Ryszard Porzycki;
bieg:
Teresa Kurcyusz-Furmanik, Andrzej Wosiński 
i Władysław Chowaniec.

Trud organizowania mistrzostw w 1996 r. przyjął na siebie kol. 
Wacław Opałek z Nowego Sącza.

Stanisław Rymar 
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