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Sprawiedliwości Adam Z b o r o w s k i
z małżonką.
Bal otworzył sekretarz Rady Adwo
kackiej w Warszawie kol. Ryszard S ic i ń s k i. Po powitaniu zebranych se
kretarz Rady wzniósł toast stwierdza
jąc, że choć zespoły mają dopiero lat
dwadzieścia, to jednak adwokatura li
czy ich wiele setek. Mimo to jest ona
wciąż młoda, prężna i dostosowująca
się do zmienionych warunków.
„Wznoszę toast za jej dorobek i tra
dycje — powiedział mówca — i za jej
ambitne zamierzenia na przyszłość.
Wznoszę toast za pomyślność w szyst
kich zebranych, życząc dobrej zabawy
w imieniu Rady Adwokackiej i w yra
żając życzenie, by bal był udanym i ra
dosnym akcentem uroczystości warsza
w skiej palestry”.
Obchody dwudziestolecia spotkały się
z życzliwym przyjęciem ze strony śro
dowiska. Wydaje się, że zgromadziły
one cenny materiał zarówno dla pracy
bieżącej jak i dla historii adwokatu
ry. Materiały przygotowane na sym
pozja będą jeszcze niejednokrotnie w y
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korzystywane w pracach Rady, a po
mysły i propozycje środowiska ujaw
nione z okazji obchodów staną się pod
stawą dalszych prac samorządu. Po
nadto obchody były dobrą okazją do
pokazania dorobku adwokatury na ze
wnątrz i do zaprezentowania jej po
stawy społecznej.
Z powyższych przyczyn Rada Adwo
kacka na posiedzeniu w dniu 23.XI.
1972 r., stwierdzając, że ocenia pozy
tywnie ich przebieg, powzięła uchwa
łę podsumowującą omawiane uroczy
stości. W uchwale tej Rada wyraziła
podziękowanie członkom Komitetu Ho
norowego za uczestnictwo i przybycie
na uroczystą akademię. Złożono także
podziękowanie Redakcji „Palestry” za
wydanie wkładki poświęconej obcho
dom, wysoko oceniając zarazem zaan
gażowanie kol. E. M a z u r a w tych
pracach, podziękowano także a u t o 
r o m referatów zamieszczonych we
wkładce i wygłoszonych na semina
riach oraz K o l e g o m wyróżniającym
się pracą przy organizacji poszczegól
nych imprez, Adw. Ryszard Siciński

3.

Z życia izb adw o ka ckich
Izba
1. S p o t k a n i e z P r e z e s e m N a 
czelnej
Rady
Adwokackiej
a d w. Z d z i s ł a w e m C z e s z e j k ą .
W dniu 20 października 1972 r. od
było się w lokalu Rady Adwokackiej
w Kielcach spotkanie kieleckiego śro
dowiska adwokackiego z Prezesem
NRA adw. Zdzisławem C z e s z e j k ą .
Podczas spotkania Prezes NRA przed
stawił zamierzenia naczelnych władz
samorządu i omówił zagadnienia, nad
jakimi obecnie pracuje Naczelna Rada
Adwokacka. Prezes NRA stwierdził, że
do najpilniejszych zadań, jakie stoją

kielecka
przed organami naszego samorządu,
należą sprawy dalszego uspołecznienia
adwokatury, sprawy wynagrodzeń za
obrony z urzędu, zmiana taryfy adwo
kackiej w niektórych pracochłonnych
sprawach, wreszcie sprawa wieku eme
rytalnego adwokatów.
Z dalszym uspołecznieniem adwoka
tury wiąże się zagadnienie podziału
spraw
między
członków
zespołu
i
współpracy
wewnątrzzespołowej.
Ważną rolę do spełnienia ma tutaj
kierownik zespołu. Od jega taktu
i autorytetu, jaki sobie wyrobi, zależy
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w dużym stopniu prawidłowa współ
praca między kolegami.
Prezes NRA poinformował zebranych
0 krokach, jakie podjęła Naczelna Ra
da w kwestii odpłatności przez Skarb
Państwa za sprawy prowadzone przez
adwokatów z urzędu.
Następnie Prezes Czeszejko omówił
sprawy niektórych zmian w taryfie
adwokackiej, której projekt w więk
szym niż dotychczas stopniu ma
uwzględniać pracochłonność sprawy
(np. w sprawach o stwierdzenie naby
cia spadku obejmującego gospodarstwo
rolne).
Jeśli chodzi o zagadnienie wieku
emerytalnego adwokatów, to Prezes
NRA poinformował, że są takie ten
dencje, aby wiek ten podwyższyć na
wet do 75 lat, jednakże ze względu na
różne stanowiska w tej kwestii wyda
je się, że zwycięży koncepcja 70 lat.
W dyskusji, jaka się następnie w y
wiązała, adw. W. G r z y b o w s k i ,
kierownik Zespołu Nr 3 w Kielcach,
podkreślił, że nasze środowisko adwo
kackie postuluje raczej obniżenie wie
ku emerytalnego aniżeli jego podwyż
szenie. Dyskutant zwrócił także uwagę
na to, że od czasu kiedy na konto
NRA odprowadza się 25% z konta
34-a, v/ Zespole powstały duże trud
ności, jeśli chodzi o zakup książek
prawniczych, prenumeratę czasopism
1 publikacji koniecznych w codziennej
pracy adwokata.
W związku z wystąpieniem Prezesa
NRA adw. Grzybowski podniósł, że
wymagania władz wobec kierowników
zespołów nieustannie wzrastają i chcąc
naprawdę dobrze się wywiązywać z
niełatwych przecież obowiązków kie
rownika, musi ten kierownik w po
ważnym stopniu ograniczyć praktykę
adwokacką. Równocześnie jednak obec
ne wynagrodzenie w bardzo małym
tylko stopniu rekompensuje utratę
praktyki.
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Adw. K. C z e c h zwrócił uwagę na
środki techniczne używane w sądzie,
które nie zawsze przyczyniają się do
usprawnienia pracy, oraz na sprawę
potwierdzania delegacji.
Adw. Z. S z r a j e r podkreślił, że
wyposażenie techniczne zespołów ad
wokackich pozostawia wiele do ży
czenia. Wprowadzenie magnetofonów
i innych pomocy technicznych, jakie
już dawno stosowane są w krajach
demokracji ludowej, pozwoliłoby adwo
katom zająć się pracą koncepcyjną, na
co w chwili obecnej nie ma za wiele
czasu.
Adw. J. R a k zwrócił uwagę na
pracę Komisji Pracy Społecznej oraz
na coraz lepiej zarysowującą się
współpracę między adwokaturą kielec
ką a KZWM. W zamian za udzielanie
bezinteresownych
porad
prawnycy
Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalo
wych udostępniają nam środek loko
mocji w postaci autokaru. Rozważa się
leż możliwość korzystania z ośrodków
rekreacyjnych tego przedsiębiorstwa, a
nawet — budowy domków campingo
wych.
Na zakończenie spotkania Prezes
NRA adw. Czeszejko ustosunkował się
do głosów dyskutantów i wyraził prze
konanie. że środowisko kieleckie żywo
interesuje się wszystkimi zagadnienia
mi adwokatury polskiej, co niewątpliwue jest wyrazem dużej aktywności za
wodowej i społecznej.
W imieniu uczestników spotkania
dziekan Rady Adwokackiej w Kiel
cach podziękował Prezesowi Czeszejce
za interesujące wystąpienie i prosił
o jak najczęstszy kontakt z naszą palestrą.
2.
W y c i e c z k a n a W ę g r y i do
Czechosłowacji.
W dniach od
29 września do 3 października 1972 r.
odbyła się zorganizowana przez Radę
Adwokacką w Kielcach wycieczka ad-
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wokatów i członków ich rodzin na
Węgry i do Czechosłowacji.
Trasa wycieczki, opracowana przez
znanego w Kielcach działacza turysty
cznego adw. Włodzimierza Sadowskie
go, wiodła przez Koszyce, gdzie na
uczestników wycieczki czekał nocleg
w hotelu, poprzez Miskolc i Eger do
Budapesztu. Stolica Węgier była punk
tem docelowym wycieczki i tam też
zatrzymano się najdłużej, aby możli
wie dokładnie zwiedzić zabytki naddunajskiej stolicy.
W Koszycach, które były pierwszym
etapem podróży, uczestnicy wycieczki
zwiedzili miasto oraz miejscowe mu
zeum, a w nim unikalny „Skarb zło
tych monet”. Po tym pełnym wrażeń
dniu, zmęczeni trudami podróży, za
witali potem do luksusowego hotelu
„Slowan”, gdzie był wyznaczony noc
leg.
Następny etap podróży to Miskolc,
drugie co do wielkości miasto Wę
gier, liczące 173 tysiące mieszkańców,
a zarazem duży ośrodek uniwersytecki
i centrum przemysłowe. W Miskolc
zwiedzano z miejscowym przewodni
kiem miasto oraz znajdujące się kilka
kilometrów od centrum kąpielisko w
grotach w Tapolcy.
Program wycieczki obejmował rów
nież zwiedzanie Eger, jednego z naj
bardziej interesujących miast Węgier.
Miasto to, położone między górami w
małej dolince nad rzeczką o tej samej
nazwie, to cel licznych wycieczek. Sko
rzystano tutaj z usług miejscowego
przewodnika, z którym zwiedzano Muzeum-Twierdzę i inne zabytki tego
miasta. Wieczór zaś uczestnicy w y
cieczki spędzili na degustacji win w
stylowym lokalu znajdującym się w
podziemiach.
Pobyt w Budapeszcie to dwa dni peł
ne silnych wrażeń. Mało jest bowiem
na świecie miast, które pięknością
i wspaniałym położeniem mogą kon
kurować ze stolicą Węgier. Na trasie
liczącej 52 km obejrzano parlament.
7 — P a le s tr a
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operę, bazylikę św. Stefana, Wyspę
Małgorzaty, słynne mosty i wiele in
nych interesujących obiektów. Tu rów
nież nie omieszkano skosztować spe
cjałów węgierskiej kuchni i piwnicy
podczas degustacji w restauracji „Keleti”.
Niestety, trzeba było wracać nieba
wem do kraju, ale tę świetnie zorga
nizowaną wycieczkę jej uczestnicy bę
dą długo mieć w pamięci. Należy pod
kreślić, że Rada Adwokacka w Kiel
cach dofinansowała z funduszu akcji
socjalnej adwok. 25.000 zł i z funduszu
akcji socjalnej apl. adw. 3.000 zł,
zmniejszając tym samym koszty, jakie
musieli ponieść uczestnicy wycieczki.
Tu także wydała swe owoce współ
praca, jaką nawiązała Rada Adwokac
ka z dużym zakładem przemysłowym
w Kielcach, Kieleckimi Zakładami
Wyrobów Metalowych, które za nie
wielką opłatą (ok. 5.000 zł) wypoży
czyły nam na podróż autokar. W przy
szłości za pośrednictwem Komisji Pra
cy Społecznej przy Radzie Adwokac
kiej, na której czele stoi adw. Roliński, planuje się dalsze jeszcze roz
szerzenie tej współpracy w różnych
dziedzinach ku obopólnemu zadowole
niu obu stron.
Na koniec z obowiązku korespon
denta należy nadmienić, że w w y
cieczce wzięło udział 39 osób spośród
członków kieleckiej palestry i ich ro
dzin.
3.
D z i a ł a l n o ś ć Koła PTTK
przy Radzie A dw ok a c ki e j w
K i e l c a c h . W lipcu 1972 r. powstało
przy Radzie' Adwokackiej w Kielcach
Koło PTTK, zrzeszające w chwili obec
nej 20 osób rekrutujących się z adwo
katów i pracowników administracyj
nych. Z dotacji uzyskanej z Rady Ad
wokackiej w wysokości 7.000 zł zaku
piono sprzęt turystyczny, jak namioty,
materace, kuchenki turystyczne i inne.
Przewodniczącym
koła
jest
adw.
W. Sadowski, znany działacz turystycz
ny naszego regionu.
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W programie Kola na najbliższy okres
przewiduje się wycieczki w Bieszczady
oraz na przedstawienie w Teatrze Wiel
kim w Łodzi.
adw. Stanisław Szufel

Dotychczas zorganizowano wycieczki
do jaskini „Raj” w Chęcinach na pie
czenie ziemniaków, połączone z prelek
cją na temat zabytków Kielecczyzny.

Izba k o s z a l i ń s k a
adw. Stanisław K m e r a (ZA Nr 3
w Słupsku) odznaczony został ZŁO
TYM KRZYŻEM ZASŁUGI w uznaniu
osiągnięć w działalności społecznej i w
pracy zawodowej.

Odznaczenia.
Na wniosek Za
rządu Koła Zrzeszenia Prawników w
Słupsku oraz Komitetu Miasta i Po
wiatu PZPR w Słupsku uchwałą Rady
Państwa z dnia 26 lipca 1972 r. Kol.

Izba

krakowska

1.
Pobyt aplikantów adwo
k a c k i c h n a W ę g r z e c h . Bardzo
żywo rozwijająca się więź przyjaciel
ska między Radą Adwokacką w Kecs
kemet a Krakowską Radą Adwokacką
oraz serdeczna atmosfera towarzysząca
bezpośrednim, wzajemnym kontaktom
przyczyniają się do skrupulatnego re
alizowania przez obie strony postano
wień zawartej blisko trzy lata temu
umowy o współpracy. W ramach tej
umowy aplikanci adwokaccy Izby kra
kowskiej zostali zaproszeni — podob
nie jak w roku poprzednim — do zło
żenia w dniach od 6 do 12 paździer
nika 1972 r. wizyty na Węgrzech. Rada
Adwokacka w Krakowie wydelegowała
w tym celu obu niżej podpisanych.
Pierwsze dni pobytu poświęcone były
zajęciom o bardziej oficjalnym cha
rakterze. W dniu 6 października 1972 r.
wydelegowani wzięli udział w semina
rium, zorganizowanym w Kecskemet
dla aplikantów i młodych adwokatów
z tego województwa (zgodnie z polską
terminologią) oraz dwu sąsiednich wo
jewództw. W charakterze prelegentów
wystąpili między innymi wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej dr Takacs Adam, dziekan Rady Adwokac
kiej w Kecskemet dr Juhasz Tibor,
prezes Sądu Wojewódzkiego, przedsta
wiciel Prokuratury i przedstawiciel

władz politycznych regionu. Poruszane
były tematy związane ze znaczeniem
adwokatury w socjalistycznym wymia
rze sprawiedliwości i z etyką adwo
kacką. Treść wykładów oraz głosów
w dyskusji pozwala na stwierdzenie,
że wątpliwości, z jakimi spotykają się
młodzi członkowie węgierskiej palestry, są w bardzo wielu punktach cał
kowicie zbieżne z tymi problemami,
jakie często stoją przed ich kolegami
w Polsce. Zbieżny jest również spo
sób ich rozwiązywania, co jest bez
wątpienia uwarunkowane także fak
tem wykorzystywania w szerokiej mie
rze przez węgierskich
prawników
polskich osiągnięć w zakresie etyki
adwokackiej.
W dniu następnym odbyło się spot
kanie w węższym gronie, z udziałem
jedynie aplikantów Izby Adwokackiej
w Kecskemet i obu wydelegowanych.
W toku tego spotkania poruszono wiele
interesujących obie strony zagadnień
dotyczących zarówno pracy zawodowej
oraz szkolenia, jak i sytuacji osobistej
i materialnej aplikantów węgierskich
i polskich. Okazało się, że w ramach
trwającego dwa lata i rozpoczynanego
bezpośrednio po ukończeniu studiów
szkolenia aplikanci węgierscy nie mają
zajęć poświęconych ćwiczeniom w pi
saniu pism procesowych. Ta forma do
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skonalenia zawodowego wzbudziła du
że zainteresowanie gospodarzy i wy
wołała dyskusję nad celowością i moż
liwością jej wprowadzenia do progra
mu szkolenia.
W dalszej części wizyty obaj delego
wani aplikanci krakowscy poznali
Kecskemet, jego okolice i ciekawych
mieszkańców. Mieli także okazję uczest
niczyć w rozprawie sądowej (w spra
wie karnej dotyczącej wypadku drogo
wego) oraz poznać warunki pracy ad
wokatów w zespołach. Trzeba tu
wspomnieć, że chociaż w porównaniu
z nowymi lokalami zespołów adwokac
kich w Krakowie gospodarze w* od
wiedzanych zespołach na Węgrzech
mniejszą wagę przywiązują do w y
glądu wykończenia wnętrz, to jednak
warunki pracy adwokatów węgierskich
są lepsze niż adwokatów naszych.
Przestronne gabinety zajmowane są
przez dwóch lub najwyżej trzech ad
wokatów, z których każdy ma do dys
pozycji osobną maszynę do pisania.
W nowym Zespole Adwokackim w
Kiskunfelegyhaza każdy adwokat ma
osobny gabinet.
Obu delegowanym umożliwiono także
poznanie południowych Węgier (z ich
centrum Szegedem) oraz Budapesztu.
Wszędzie spotykali się oni z ogromną
gościnnością, szczerym zainteresowa
niem i przyjaźnią.
Przykra chwila rozstania rozjaśnio
na była nadzieją ponownego spotkania
się w ramach już bliskiej, trzeciej
z kolei wizyty aplikantów adwokackich
z Kecskemet w Polsce.
Apl. adw. Maciej Lisowski
Apl. adw. Stanisław Staniszewski 2
2.
K l u b A d w o k a t a . Staraniem
Rady Adwokackiej w Krakowie został
oddany do użytku adwokatów i ich
rodzin Klub Adwokata w budynku zaj
mowanym dotychczas przez jeden z
wydziałów Sądu Powiatowego dla m.
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Krakowa w Krakowie przy ul. Sław
kowskiej nr 1. Zarówno lokalizacja
Klubu, którego okna' wychodzą na za
bytkowy Rynek Krakowski, jak i zna
komite wyposażenie stylowego wnętrza
i zaplecza sanitarno-gospodarczego oraz
atrakcyjny, długofalowy program dzia
łania opracowany przez Komisję Dzia
łalności Kulturalnej RA i Radę Klubu
powodują, że przyciąga on do siebie
coraz szersze grono bywalców, zarów
no członków adwokatury jak i osób
spoza niej.
W szczególności znacznym powodze
niem cieszą się cykliczne imprezy w
postaci spotkań z ciekawymi osobis
tościami: publicystami, społecznikami,
naukowcami, jak również odczyty or
ganizowane przez Komisję Doskonale
nia Zawodowego RA. Między innymi
występowali w Klubie: znany pisarz
adw. dr Karol Bunsch, redaktorzy Ringer i Rotter (sprawozdawcy olimpijscy
z Monachium), adw. dr Bronisław
Koch, znani prawnicy dr H. i M. Veillard-Cybulscy ze Szwajcarii i ir.ni.
Dużo osób przyciągają także środo
we pokazy artystycznej fotografii ko
lorowej (przezroczy), połączone z pre
lekcją. W ten sposób zaprezentowane
zostały najciekawsze krajobrazy i za
bytki architektoniczne Grecji, Włoch,
Egiptu, Hiszpanii, a w najbliższym
okresie ■pokazane zostaną komplety
przezroczy z głośnych wypraw polskich
alpinistów w Hindukusz i Alpy Szwaj
carskie. Również comiesięczne zebra
nia POP PZPR przy RA w Krakowie
odbywają się w lokalu Klubu, co
wpływa na ich uatrakcyjnienie przez
nadanie im charakteru kameralnego,
połączonego z możliwością wypicia ka
wy i swobodnej dyskusji w komforto
wych warunkach, których brak dawał
się dotychczas odczuć dotkliwie uczest
nikom wszelkiego rodzaju * zebrań
i spotkań środowiskowych.
Ostatnio zainstalowano w Klubie tele
wizor odbierający program w kolorze,
co wobec stosunkowo wysokiej ceny
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sprzedaży takich aparatów powoduje,
że szereg osób przychodzi do Klubu
celem obejrzenia ciekawszych progra
mów telewizji kolorowej. Klub zaan
gażował fachową obsługę, co gwaran
tuje miłe spędzenie wieczoru po cało
dziennych trudach (godziny otwarcia
zsynchronizowano z czasem kończenia
dyżurów w zespołach adwokackich).
Rada Klubu, na czele której stoi
adw. M. Anczyk, członek Rady Adwo
kackiej, zrzesza wybitnych adwokatów-społeczników, dokładających wszel
kich starań, by zapewnić członkom
krakowskiej palestry i ich rodzinom
jak najlepsze warunki spędzenia tej
niewielkiej ilości wolnego czasu, jaka
im pozostaje po pracowitym dniu. Na
uwagę zasługuje również wyjście z
działalnością Klubu poza jego lokal,
mianowicie przez organizowanie w y
staw malarstwa i fotografii artystycz
nej w pokojach adwokackich w gma
chu Sądu — z wolnym wstępem dla
wszystkich. Pokazano m.in. malarstwo
adw. dra J. Wiercińskiego, znakomite
miniatury znanej malarki J. Garyckiej, fotografikę adwokatów W. Bo
guckiego i S. Gduli. W najbliższym
czasie przewiduje się organizowanie
seansów filmów krótkometrażowycn
nakręconych przez miłośników wąskiej
taśmy podczas urlopowych wędrówek
zagranicznych. W Klubie odbywają się
też turnieje szachowe i brydżowe oraz
organizuje się szereg innych imprez
przyczyniających się do zwiększenia
atrakcyjności programu działania Ko
misji Działalności Kulturalnej i Rady
Klubu. Ponadto Rada Adwokacka za
mierza zlokalizować w Klubie siedzibę
Centralnej Biblioteki Zawodowej Izby
Adwokackiej, o której utworzenie za
biegała krakowska palestra od wielu
lat.
Komisja
Działalności
Kulturalnej
RA nie ogranicza swej działalności do
programowania imprez o charakterze
tylko kameralnym. Między innymi w
wyniku jej starań udostępniono dla

N r 1 (181)

adwokatów i ich rodzin kryty basen
pływacki w budynku Krakowskiego
Młodzieżowego Domu Kultury. Komisja
dysponuje również stałym abonamen
tem do teatrów krakowskich. Przewi
duje się także wykupienie zamkniętego
seansu znanego kabaretu w popular
nej „Jamie Michalika”, a nadto zorga
nizowanie tradycyjnego balu adwokac
kiego w salach hotelu „Cracovia” w
lutym 1973 r.
3.
Zebranie sprawozdawczowyborcze
POP przy
Woje
wódzkiej Izbie Adwokackiej.
W dnyi 21 listopada 1972 r. w nowo
otwartym lokalu Klubu Adwokata w
Krakowie odbyło się zebranie spra
wozdawczo-wyborcze Podstawowej Or
ganizacji Partyjnej PZPR Adwokatów
Wojewódzkiej Izby Adwokackiej z
udziałem I sekretarza Komitetu Dziel
nicowego PZPR Stare Miasto tow. dra
S. Sadego, przedstawiciela Wydziału
Administracyjnego Komitetu Woje
wódzkiego PZPR w Krakowie tow.
mgra A. Gajkowskiego, przewodniczą
cego Komisji Kontroli Partyjnej przy
KD PZPR tow. adw. A. Bauera i dzie
kana Rady Adwokackiej tow. adw.
S. Warcholika.
Obszerne sprawozdanie z działalności
POP PZPR i jej Egzekutywy za okres
roczny przedstawił I sekretarz POP
tow. adw. R. P o r w i s z, podkreślając
w szczególności znaczne osiągnięcia w
zakresie poprawy dyscypliny partyjnej
i systematycznego podnoszenia pozio
mu adwokatów-członków Partii oraz
wzrost autorytetu organizacji partyj
nej w krakowskim środowisku adwo
kackim.
Następnie dziekan RA tow. S. Wa r c h o 1 i k dokonał wszechstronnej oce
ny działalności organów samorządo
wych ze szczególnym uwzględnieniem
współdziałania Rady Adwokackiej z
Egzekutywą POP. Mówca podkreślił
poważne sukcesy samorządu adwokac
kiego w okresie sprawozdawczym,
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Z życia Izb adwokackich

zwłaszcza w dziedzinie inwestycji, w y
rażającej się w odremontowaniu i w y
posażeniu nowo otwartego Klubu Ad
wokata, w otwarciu trzeciego już zes
połu adwokackiego w sąsiedztwie gma
chu Sądu, w zorganizowaniu fachowej
obsługi lekarskiej dla adwokatów i ich
rodzin w nowo oddanym do użytku ga
binecie lekarsko-dentystycznym, w od
remontowaniu lokalu Rady Adwokac
kiej itd. W efekcie tej działalności wszy
stkie w chwili obecnej zespoły adwo
kackie na terenie m. Krakowa (z wy
jątkiem jednego) dysponują odpowied
nią bazą lokalową i w zasadzie do
brym wyposażeniem technicznym, cze
go, niestety, nie da się powiedzieć o
zespołach działających na terenie wo
jewództwa krakowskiego. W związku
7. tym organy samorządowe skoncen
trowały w ostatnim okresie swe wy
siłki na tej właśnie sprawie, tak by
jak najszybciej zmienić na lepsze is:niejącą sytuację. Podstawowym nato
miast problemem krakowskich zespo
łów adwokackich jest i będzie w naj
bliższej przyszłości poprawa składu
osobowego, zmniejszenie dysproporcji
w obrotach zespołów oraz usprawnienie
organizacji pracy i usług na rzecz
członków zespołów w celu poprawy
warunków pracy adwokata.
W toku dyskusji głos zabrało kilka
naście osób, które ustosunkowały się
do poruszanych przez referentów pro
blemów w sposób rzeczowy i krytycz
ny, przedstawiając jednocześnie szereg
konstruktywnych projektów dotyczą
cych usprawnienia działalności orga
nów samorządowych, zespołów adwo
kackich i in. — ze szczególnym pod
kreśleniem kierowniczej roli Partii w
adwokaturze i zwróceniem uwagi na
konieczność jeszcze bardziej aktywne
go udziału członków PZPR w pracach
zmierzających do dalszego podniesie
nia poziomu obsługi prawnej społe
czeństwa. Między innymi dyskutanci
zwracali uwagę na konieczność zacieś
nienia współpracy z Egzekutywami
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POP PZPR przy Sądzie i Prokuratu
rze w celu zsynchronizowania przed
sięwzięć zmierzających do poprawy
organizacji pracy organów wymiaru
sprawiedliwości, tak aby bilans czasu
adwokata był korzystniejszy niż do
tychczas i pozwolił na szerszy udział
w różnorodnych formach życia zbioro
wego oraz na samokształcenie i korzy
stanie z rozrywek kulturalnych. Zgło
szono również konkretne postulaty do
tyczące podniesienia poziomu kultury
rozpraw i posiedzeń sądowych. Szereg
wypowiedzi
dotyczyło
zapewnienia
prawidłowego dopływu młodej kadry
do adwokatury, wzmocnienia samo
rządności zespołów adwokackich, zak
tywizowania działalności grup partyj
nych w zespołach przez inspirowanie
prawidłowej polityki kadrowej, rozwi
jania i wzbogacania form partyjno-politycznego oddziaływania na środo
wisko oraz wzmacniania kierowniczej
roli Partii w adwokaturze, w szczegól
ności zaś przez zwiększenie wymagań
w zakresie przestrzegania dyscypliny
partyjnej przez członków POP.
Dyskusję podsumował I sekretarz
KD PZPR tow. dr S. S a d y . Podkreś
lając z zadowoleniem dotychczasowe
osiągnięcia POP PZPR, apelował o
zwiększenie wysiłków zmierzających
do ugruntowania autorytetu organiza
cji partyjnej w środowisku i zapew
nienia jej kierowniczej roli w przed
sięwzięciach mających na celu dalsze
podniesienie poziomu obsługi prawnej
społeczeństwa i poprawy warunków
pracy adwokatów.
W głosowaniu tajnym wybrano nową
Egzekutywę POP PZPR. w skład któ
rej weszli i ponownie zostali wybrani:
I sekretarzem POP — tow. adw. R.
P o r w i s z, II sekretarzem POP —
tow. adw. R. P a r a d o w s k i.
Zebranie
zakończono
podjęciem
uchwały, wytyczającej dalsze kierunki
działania POP na okres najbliższych
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Kronika

dwóch lat jako głównego czynnika w
procesie systematycznego uaktywnia
nia adwokatury w życiu politycznym
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i społecznym oraz w podnoszeniu po
ziomu zawodowego.
Adw. J. Korpała

Izba łódzka

Podstawowa
Organizacja
Partyjna
PZPR p r z y
Izbie
Ad wok ac ki ej w Łodzi odbyła
w dniu 27 października 1972 r. z ebranie
sprawozdawczo-wy
b o r c z e , na którym dokonała podsu
mowania i oceny dwuletniego dorobku
politycznego i organizacyjnego oraz
wytyczyła zadania na okres następnej
kadencji.
W zebraniu wzięli udział przedstawi
ciele Komitetów Łódzkiego i Woje
wódzkiego PZPR z kierownikiem Wy
działu Administracyjnego KW PZPR
w Łodzi tow. mgrem K. Borczykiem.
Referat sprawozdawczo-programowy
wygłosił w imieniu ustępującej Egze
kutywy I sekretarz POP adw. dr. E.
S i n d l e w s k i . W referacie omówio
no — na tle ogólnej sytuacji politycz
nej w świecie i w naszym kraju —
problemy naszego zawodu oraz zadania
organizacji partyjnej w środowisku ad
wokackim.
Problemy przedstawione w referacie
i omówione w dyskusji znalazły swój
wyraz w podjętej przez zebrania
uchwTale, która m.in. głosi, co nastę
puje:
„Podstawowa Organizacja Partyj
na PZPR przy Izbie Adwokackiej
w Łodzi widzi potrzebę zintensyfi
kowania działań w środowisku ad
wokackim celem realizacji uchwały
VI Zjazdu Partii dla zapewnienia
maksymalnego wykonania uchwał
Biura Politycznego w zakresie po
prawy porządku i ładu społecznego
oraz dyscypliny społecznej, jak
również wzrostu kultury prawnej
społeczeństwa.

POP widzi przeto konieczność
udziału adwokatów — w tym człon
ków Partii w szczególności — w
pracach w środowiskach młodzieżo
wych, w zakładach pracy, w orga
nizacjach społecznych i masowych,
konieczność prowadzenia w tych
środowiskach wraz z innymi zawo
dami prawniczymi szerokiej akcji
odczytowej, wychowawczej, profi
laktycznej, uświadamiającej z za
kresu prawa i jego stosowania. Stan
bowiem porządku publicznego, po
trzeba dyscypliny społecznej nakła
da także na adwokatów obowiązek
zwalczania w codziennej pracy ne
gatywnych zjawisk naszego życia.
W pracy wewnątrzorganizacyjnej
POP nakłada na wszystkich człon
ków obowiązek nasilenia oddziały
wania ideologicznego, doskonalenia
zawodowego, przodowania w wyko
nywaniu prac w zespołach adwokac
kich oraz w organach samorządu,
wpływania na kształtowanie zespo
łowych form wykonywania zawodu
i podnoszenia na wyższy poziom
form działania wszystkich ogniw
samorządowych
dla
zapewnienia
wysokiego poziomu usług na rzecz
społeczeństwa i podnoszenia autory
tetu prawa”.
Na tymże zebraniu dokonano zgod
nie ze statutem wyboru nowych władz
na następną, dwuletnią kadencję.
Wyniki tajnego głosowania wykaza
ły, że dotychczasowa Egzekutywa cie
szyła się zaufaniem Podstawowej Or
ganizacji Partyjnej, albowiem została
wybrana w tym samym składzie.
adw. Jan Kielan

