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Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

poznańska

1. Niektóre zespoły w miastach powiatowych wyraziły ęhęć podzielenia się na
dwa zespoły. Rada Adwokacka wychodząc z założenia, że istnienie dwu zespołów
zapewnia lepszą obsługę prawną miejscowemu społeczeństwu (choćby przez ru
gowanie pokutującego jeszcze braku zaufania do zespołu opracowującego sprawę
obu stron prowadzących proces), popiera zasadniczo te tendencje i jeżeli tylko
liczba adwokatów na to zezwala, wyraża swą zgodę na tworzenie drugiego ze
społu. W ten sposób powstały ostatnio drugie zespoły w Koninie, Środzie i Sza
motułach.
2. W dniu 7.IV.1962 r. odbyło się z udziałem Prezydium Rady w gmachu Sądu
Powiatowego w Poznaniu kolejne zebranie robocze kierowników zespołów adwo
kackich Izby poznańskiej.
Na zebraniu, przy bardzo ożywionej dyskusji, omówiono wynik lustracji zespo
łów, przeprowadzony przez Kom isję Lustracyjną oraz wyniki kontroli finanso
wej przez powołanych w tym celu specjalnych rzeczoznawców księgowych.
Ujawnione braki czy niedociągnięcia w pracy dały Radzie asumpt do opraco
wania na piśmie szczegółowych wytycznych, które zebranym kierownikom zostały
przedstawione z obowiązkiem przedyskutowania ich na zwołanych w tym celu
zebraniach członków zespołów.
Szczery oddźwięk wywołał wśród zebranych apel Prezydium o możliwie m a
sowe angażowanie się ogółu adwokatów w pracach społeczno-politycznych. Dla
uzyskania właściwego poglądu na dotychczasowe osiągnięcia adwokatury poznań
skiej w tej materii Rada opracowała odpowiednią ankietę, której treść po oży
wionej dyskusji zebrani w całości aprobowali.
3. Wielką pomocą dla poprawy warunków pracy zespołów okazała się Udzielona
Radzie przez Naczelną Radę Adwokacką dotacja w sumie 300 000 zł. K ilka lokali
biurowych wymaga pilnie adaptacji, remontów i uzupełniania urządzeń, które by
z punktu widzenia estetyki uczyniły je miejscem urzędowania godnym społecznej
wagi zawodu adwokackiego. W trosce o dokonanie prawidłowego rozdziału tej
dotacji Rada wybrała specjalną komisję do zbadania słuszności wniosków i skon
frontowania ich ze stwierdzonym przez siebie stanem lokali.
4. Ostatnio bardzo się zacieśniła współpraca adwokatury poznańskiej z Woje
wódzkim Frontem Jedności Narodowej. Cały szereg adwokatów zgłosiło się tam do
współpracy w, charakterze prelegentów.
5. W dniach 2 i 3 lipca 1962 r. odbył się pisemny, a w dniu 7 lipca 1962 r.
ustny egzamin adwokacki, któremu poddało się 3 aplikantów adwokackich Izby
Poznańskiej. Wszyscy kandydaci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
W egzaminie, któremu przewodniczył dziekan Rady adw. Maciejewski, uczestni
czyli: z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości wiceprezes Sądu Wojewódzkiego
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w Poznaniu Zygmunt Adaszewski, a z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. Władysław Żywicki.
6. Na posiedzeniu Rady w dniu 10.7.1962 r. wpisano na listę aplikantów adwo
kackich 4 kandydatów, którzy odbyli 2-letnią aplikację sądową, zakończoną egza
minem sędziowskim.
t.
■.
7. Na zebraniu wyborczym Zrzeszenia Prawników Polskich Zarządu Okręgu
w Poznaniu w dniu 18.VI.1962 r»e został wybrany na stanowisko Prezesa Zarządu
Okręgu ZPP dziekan Rady adwokat S. Maciejewski, co palestra poznańska przy
jęła z wielkim zadowoleniem. Dotychczasowym Prezesem ZPP był Prezes Sądu
Wojewódzkiego w Poznaniu F. Wróblewski, który przeniósł się do Warszawy
w związku z wybraniem go przez Radę Państwa na stanowisko Prezesa Izby
Karnej Sądu Najwyższego.

Izba

warszawska

1. K o n t r o l a p r a c y a p l i k a n t ó w . Rada Adwokacka postanowiła wzmóc
kontrolę nad pracą wykonywaną przez aplikantów adwokackich w zespołach ad wokackich i u patronów prowadzących indywidualne kancelarie; W tym celu po
lecono założyć podręczne teczki dla aplikantów. Do teczek tych aplikant j)owinien
składać odpisy sporządzonych przez siebie projektów pism procesowych. Teczki
te będą systematycznie kontrolowane przez kierowników zespołów (ew. przez p a
trona wykonującego zawód indywidualnie), a ponadto, w czasie kontroli — przez
wizytatorów Rady.
2, S e s j a e g z a m i n a c y j n a . W dniach 19, 20 i 29 października br. odbyła
się w Warszawie sesja egzaminacyjna dla aplikantów adwokackich przystępują
cych do egzaminu adwokackiego; Wobec zgłoszenia się 15 aplikantów (11 z Izby
warszawskiej, 2 z Izby łódzkiej i 2 z Izby szczecińskiej) powołano trzy komisje
egzaminacyjne. Zdający wykazali dobre przygotowanie do egzaminu.

