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- utworzeniem Sądów Okręgowych w dotychczasowych siedzibach
Sądów Wojewódzkich, tj. Krośnie, Rzeszowie, Przemyślu i Tarnobrzegu;
2) adwokatura rzeszowska pozytywnie ocenia zmiany prawa karnego
materialnego, procesowego i wykonawczego, jednakże dostrzega p o 
trzebę podjęcia działań legislacyjnych mających na celu:
- przejęcie przez adwokatów roli mediatorów
- poszerzenia zakresu spraw z oskarżenia publicznego, w których
obrona oskarżonych przez adwokata jest obowiązkowa, gdyż takie
rozwiązania są niezbędne dla pełnej realizacji praw oskarżonego do
obrony;
3) adwokatura rzeszowska dostrzega zagrożenia praworządności
przez propozycje ograniczenia dopuszczalności kasacji tak w sprawach
karnych jak i cywilnych;
4) w związku z koniecznymi zmianami prawa cywilnego Zgrom a
dzenie obliguje organy samorządu adwokackiego, aby aktywnie w łą
czyły się do procedury legislacyjnej;
5) Zgromadzenie zobowiązuje Okręgową Radę Adwokacką do zor
ganizowania stałych cykli szkoleniowych w celu doskonalenia zawodo
wego członków Izby;
6) Zgromadzenie zobowiązuje wszystkich adwokatów członków
Izby do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Zachodzące
zmiany związane między innymi z nowym podziałem adm inistracyj
nym stawiają bowiem przed prawnikami nowe zadania, a wobec tego
wyzwania adwokatura nie może pozostać obojętna.

ad w. Andrzej Grzywacz
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Sprawozdanie ze szkolenia adwokatów
i aplikantów adwokackich w Olejnicy
w dniach 5, 6, 7 czerwca 1998 roku
Już po raz trzeci Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu zor
ganizowała szkolenie dla aplikantów adwokackich i adwokatów
w Olejnicy w Ośrodku Szkoleniowo-Dydaktycznym AW F we W roc
ławiu.
W trakcie szkolenia, które zostało otwarte przez dziekana ORA
mecenasa W ojciecha Krzysztoporskiego, wykłady wygłosili: mgr Jan
Poniatowski z Agencji Celnej „M erkury” na temat kaucji w kodeksie
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celnym, Prokurator W ojewódzki we W rocławiu Marek Gabryjelski na
temat zadań prokuratury w świetle uregulowań nowego k.p.k. Spot
kanie z prokuratorem M arkiem Gabryjelskim było ciekawe i inte
resujące nie tylko z uwagi na przedmiot referatu, ale także ze względu
na okoliczność, iż mówca w przeszłości wykonywał zawód adwokata
w Izbie Opolskiej i Wrocławskiej.
Kolejny wykład wygłosił adwokat Jacek Szymański na temat upraw
nień pokrzywdzonego w świetle nowego k.p.k. Adwokat Jacek Szy
mański podkreślił większy zakres tych uprawnień i związane z nim
nowe instytucje procesu karnego.
Tradycyjnie już z adwokatami i aplikantami spotkał się w Olejnicy
Prezes Sądu Apelacyjnego we W rocławiu Jan Linowski, który zrefero
wał zasady wykonywania wyroków sądów polskich za granicą, analizu
jąc jurysdykcję, uznanie i wykonywanie orzeczeń sądowych.
Problematykę zmian w organizacji sądownictwa w RP przedstawił
Prezes Sądu Wojewódzkiego we W rocławiu Franciszek Marcinkowski.
Nie tylko aspekty szkoleniowe towarzyszyły spotkaniu ponad stu
adwokatów i aplikantów z Izby Wrocławskiej i Wałbrzyskiej. Był też
czas na wspólną zabawę, żeglowanie i spacery w jakże pięknym
Przemęckim Parku Krajobrazowym. Dwukrotnie był obecny na tych
szkoleniach Prezes NRA mecenas Czesław Jaworski, który z dużą
radością spotykał się z adwokatami i aplikantami przedstawiając
problemy adwokatury. Inne obowiązki samorządowe przeszkodziły mu
we wzięciu udziału w tym szkoleniu, podobnie jak i skarbnikowi NRA
mecenasowi Andrzejowi Siemińskiemu, który wcześniej awizował
swoją obecność.
Jak zwykle szkolenie przygotowywał od strony merytorycznej i or
ganizacyjnej kierownik szkolenia adwokatów i aplikantów adwokac
kich adwokat Andrzej Malicki. Nie sposób też nie zauważyć wspaniałe
go przyjęcia przez dyrektora ośrodka mgr. Ryszarda Ludkiewicza,
który i tym razem wspólnie ze swoimi pracownikami stworzył jak
najlepsze warunki pobytu, zyskując wdzięczność i uznanie uczestników
szkolenia.

ad w. Andrzej Malicki
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