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■ Konferencje, spotkania, w izyty
► 11 marca 1998 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Sędziów
Trybunału Konstytucyjnego z udziałem najwybitniejszych dostojników
państwa Polskiego - Prezydenta Rzeczpospolitej, Premiera Rządu,
I Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministra
Sprawiedliwości, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Mar
szałka Sejmu i M arszałka Senatu i in.
Otwarcia zgromadzenia dokonał prof. Marek Saljan, Prezes Trybunału
Konstytucyjnego, który przedstawił również informację dotyczącą istot
nych problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego w 1997 r. Następnie głos zabrali Prezydent RP Alek
sander Kwaśniewski, Premier Rządu prof. Jerzy Buzek, Marszałek Sejmu
Michał Płażyński, Marszałek Senatu prof. Alicja Grześkowiak, Minister
Sprawiedliwości dr Hanna Suchocka, I Prezes Sądu Najwyższego prof.
Adam Strzembosz, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof.
Roman Hauser, którzy podkreślili rolę i znaczenie Trybunału Kon
stytucyjnego jako ważnego elementu demokratycznego państwa prawa.
Prof. Krzysztof Kolasiński, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego omó
wił wpływ orzecznictwa konstytucyjnego na orzecznictwo sądowe.
Bardzo ciekawa dyskusja oraz kuluarowe rozmowy przy kawie stano
wiły ważne uzupełnienie przebiegu Zgromadzenia Ogólnego Sędziów
Trybunału Konstytucyjnego.
Wśród zaproszonych gości adwokaturę polską reprezentował Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Czesław Jaworski.

J.
★

► 14 marca 1998 r. odbyło się posiedzenie plenarne Zarządu Głów
nego Zrzeszenia Prawników Polskich, na które zostali zaproszeni
również Prezes NRA, Prezes KRRP i Prezes NRN.
Posiedzenie w pierwszej części miało charakter nadzwyczajny i było
poświęcone zajęciu stanowiska przez Zarząd Główny ZPP wobec
wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowanego do Trybu
nału Konstytucyjnego w sprawie uchwalonej 17 grudnia 1997 r. ustawy
o zmianie ustawy „Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz nie
których innych ustaw” . W sprawie tej ZPP wyraziło swoje stanowisko
w uchwale Prezydium ZG ZPP z 20 grudnia 1997 r., a które to
stanowisko stało się przedmiotem publicznej dyskusji pomiędzy I Pre
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zesem Sądu Najwyższego prof. A. Strzemboszem i Prezesem ZG ZPP
prof. A. Ratajczakiem. Po burzliwej dyskusji ZG ZPP poparł wniosek
Prezydenta RP o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypos
politej Polskiej uchwalonej 17 grudnia 1997 r. ustawy o zmianie ustawy
- „Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw” . Przebieg dyskusji został częściowo omówiony w „Rzeczpo
spolitej” z 16 marca br. Wydaje się, że ZG ZPP oczekiwał poparcia
swojego stanowiska przez środowisko adwokatów, radców prawnych
i notariuszy. Prezes NRA oświadczył, że nie ma mandatu do poparcia
stanowiska ZG ZPP i że stanowisko to spotkało się z krytyczną oceną
wielu członków korporacji. Doceniając wagę inicjatywy Prezydenta RP
Prezes NRA zwrócił uwagę, że w stanowisku ZG ZPP nie uwzględnia
się istotnej tezy z wniosku Pana Prezydenta, że dążenie do odsunięcia
od funkcji orzeczniczych sędziów, którzy sprzeniewierzyli się niezawi
słości sędziowskiej, jest z punktu widzenia deontologii zrozumiałe,
a dla pozycji sądownictwa konieczne. Dla realizacji tego postulatu
muszą znaleźć się właściwe rozwiązania ustawodawcze. Prezes NRA
omówił treść uchwały podjętej przez NRA 7 marca br. w sprawie
sytuacji w wymiarze sprawiedliwości podkreślając, że nie została ona
w sposób właściwy przedstawiona w środkach masowego przekazu.

J.
★

► Komitet Organizacyjny Programu „Seminaria Konstytucyjne dla
Sędziów i Adwokatów” w imieniu Sekcji Polskiej Międzynarodowego
Stowarzyszenia Prawników, Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” oraz
Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w W ar
szawie zorganizował dwudniowe (13 i 14 marca 1998 r.) seminarium
na temat: „Miejsce i rola sądów w porządku konstytucyjnym Rzeczy
pospolitej Polskiej”.
Otwarcia seminarium dokonał I Prezes Sądu Najwyższego
prof. Adam Strzembosz. Przewidywany był bardzo bogaty program,
który niestety nie został w pełni zrealizowany z powodu niedyspozycji
kilku referentów. Na szczególną uwagę zasługiwał wykład prof. Ewy
Łętowskiej na temat „Odpowiedzialności majątkowej jako konstytucyj
nego narzędzia obrony praw człowieka”. Bardzo ciekawy był także
wykład prof. Andrzeja Rzeplińskiego „O władzy sądowniczej w do
tychczasowym porządku konstytucyjnym” a także impresje prof. Łętowskiego, Sędziego Sądu Najwyższego o bezpośrednim stosowaniu
Konstytucji RP w orzecznictwie sądów powszechnych. Bardzo ciekawe
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było również spotkanie z sędziami Sądu Najwyższego, którzy omówili
orzeczenia sądów odwołujących się do przepisów konstytucyjnych
i przepisów prawa międzynarodowego w sprawach administracyjnych,
cywilnych i karnych. Największy wkład w organizację tego seminarium
włożyli sędziowie Sądu Najwyższego K. Romer i Lech Paprzycki, prof.
A. Rzepliński z Fundacji Helsińskiej i adw. Marek Mazurkiewicz
z Naczelnej Rady Adwokackiej.

J.
★

► Kilkudziesięciu adwokatów zostało zaproszonych przez Prezesa
Trybunału Konstytucyjnego prof. M arka Safjana na wykład dr. W łodzi
mierza Wróbla Dyrektora Zespołu Obsługi Skargi Konstytucyjnej,
pt. „Skarga Konstytucyjna - podstawowe problemy” . Referent przed
stawił bardzo wiele istotnych problemów dotyczących istoty skargi
konstytucyjnej oraz jej praktycznej realizacji.
Skarga konstytucyjna stanowi istotne wyzwanie dla adwokatów
polskich m.in. z uwagi na przymus adwokacki i związane z tym
oczekiwania zarówno u strony Trybunału Konstytucyjnego jak i szero
kiej opinii społecznej.
Dyskusja wywołana wspomnianym wykładem wskazała na wyjąt
kową wagę i złożoność problemu oraz potrzebę prowadzenia tego
rodzaju zajęć i systematycznego kształcenia.

J.

■ Varia
► W dniu 29 marca 1998 r. w Katedrze Polowej W ojska Polskiego
w W arszawie przy ul. Długiej uroczystą M szą Świętą w intencji sp.
Adama Bienia, ministra w Rządzie RP i adwokata izby warszawskiej
odprawił biskup połowy gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź, który wy
głosił homilię.
W mszy uczestniczyli liczni kombatanci oraz m.in. marszałek Senatu
Alicja Grześkowiak, m inister spraw zagranicznych Bronisław Gere
mek, m inister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz i kierownik

257

