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K H O W IK /%

Z  życia izb adw okackich

I z b a  o p o l s k a

1. Staraniem Komisji Doskonalenia Zawodowego przy Radzie Adwokackiej w 
Opolu zorganizowano w dniach 16, 17 i 18.X.1971 r. kolejną kursokonferencję, tym 
razem z zakresu prawa cywilnego, w ośrodku WSS w Jarnołtówku z następującym 
programem:

Powództwo przeciwegzekucyjne — ref. adw. T. Stelmach
Orzeczenia sądowe jako podstawa wpisów w księdze wieczystej — ref. no

tariusz F. Lukasek
Podmiotowa zmiana powództwa — ref. adw. S. Noakowski
Mieszkanie Spółdzielcze a sprawa zniesienia wspólności małżeńskiej — ref. 

adw. L. Dołżycki
Odpowiedzialność za szkody z wypadków komunikacyjnych — ref. adw. A. Bar- 

toszko.
W kursokonferencji wzięły udział łącznie 34 osoby.
Referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy i wywołały ożywioną 

dyskusję.
Uczestnicy kursokonferencji bardzo pozytywnie ocenili tego rodzaju formę szko

lenia zawodowego.
2. Od połowy 1970 r. adwokatura Opolszczyzny kultywuje dobre — zawodowe 

i przyjacielskie — stosunki z kolegami adwokatami okręgu poczdamskiego (NRD), 
zrzeszonymi w Kolegium Adwokatów w Poczdamie, mieście zaprzyjaźnionym z Opo
lem.

Te koleżeńskie kontakty zaczynają obecnie owocować również w dziedzinie kul
tury. Między innymi w dniu 2.XII.1971 r. odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji 
fotograficznej pt. „Indie” w Domu Kultury im. Hansa Marchwitzy w Poczdamie. 
Ekspozycja obejmowała 60 fotogramów (50 X 60 cm) z 8 miejscowości indyjskich. 
Autorem tych prac jest adwokat Leonard Olejnik z Opola, członek Związku Pol
skich Artystów Fotografików. Adw. Olejnik eksponował już co prawda swoje prace 
na wystawach zbiorowych w Chińskiej Republice Ludowej, Czechosłowacji, Francji 
i Rumunii, ale wystawa poczdamska była jego pierwszą, indywidualną wystawą 
zagraniczną. Wystawa ta cieszyła się dużym powodzeniem i frekwencją zarówno 
w Poczdamie jak i w kilku innych jeszcze miastach w NRD, w których była na
stępnie eksponowana.

adw. Marian Rogozik

I z b a  w a r s z a w s k a

1. W związku z otwartym zebraniem POP PZPR w dniu 14.XI.1971 r. zapadła 
■w dniu 29.XI.1971 r. uchwała Organizacji Partyjnej treści następującej:

1) POP przy Radzie Adwokackiej w Warszawie z radością wita zbliżający się
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VI Zjazd Partii i wyraża pełne poparcie dla wytycznych KC PZPR na VI Zjazd 
Partii, uchwalonych na posiedzeniu plenarnym w dniu 4.IX.1971 r.

2) POP uznaje, że wobec zadań, jakie stawiają przed zawodem prawników pol
skich wytyczne na VI Zjazd, istnieje konieczność stałego podnoszenia rangi zawodu 
adwokata. Istnieje potrzeba opracowania perspektywicznego planu rozwoju zadań 
adwokatury.

3) Istnieje potrzeba zacieśniania więzi adwokatów ze społeczeństwem, przede 
wszystkim poprzez aktywny i zaangażowany udział środowiska adwokackiego w 
pracach organizacji społecznych i terenowych organów władzy.

4) Nawiązując do 96 tezy Wytycznych z dnia 4.IX.1971 r., POP uważa, że należy 
rozwijać wszelkie formy pracy zmierzające do podni.esienia roli samorządu adwo
kackiego przy umacnianiu kierowniczej i inspirującej roli Partii.

5) POP stwierdza, że w środowisku adwokackim istnieje potrzeba nowelizacji 
ustawy o u.a. i przepisów wykonawczych i uznaje, że stanowisko organizacji w tej 
sprawie zawiera referat egzekutywy, wygłoszony na zebraniu otwartym POP w dniu 
14.XI.1971 r.

6 ) POP stoi na stanowisku, że niezależnie od sprawy nowelizacji u. o u.a. istnieje 
pilna potrzeba odpowiedniej zmiany pewnych uchwał i regulaminów organów adwo
katury, tak by zlikwidować biurokratyczne i nieżyciowe niektóre przepisy wew
nętrzne.

7) Zdaniem POP egzekutywa wraz z Radą Adwokacką powinny stworzyć Ko
misję, która by przygotowała propozycje dla NRA co do pkt 6 niniejszej uchwały 
oraz zgłosiła wnioski dotyczące usprawnienia i unowocześnienia pracy adwokata.

8 ) POP wyraża pogląd, że głosy dyskutantów na otwartym zebraniu FOP przy 
Radzie Adwokackiej w Warszawie w dniu 14.XI.1971 r., zgłoszone pod adresem 
władz samorządowych, wymagają zajęcia stanowiska przez te organy.

9) Egzekutywa POP powinna dążyć do zacieśnienia kontaktów z organami sa
morządu adwokackiego, a przez to do zwiększonego oddziaływania politycznego na 
jego działalność zgodnie z realizacją linii polityki Partii.

10) W celu rozszerzenia kontaktu politycznego i ściślejszej współpracy z Kołami 
ZSL i SD oraz z Kolegami bezpartyjnymi należy organizować w miarę potrzeby 
wspólne posiedzenia egzekutywy z zarządami Kół ZSL i SD oraz częstsze zebrania 
otwarte.

11) W celu usprawnienia pracy adwokatów oraz współpracy adwokatury z orga
nami wymiaru sprawiedliwości należy dążyć do inicjowania wspólnych zebrań egze
kutywy POP sądów i prokuratur, a w miarę możliwości — także wspólnych zebrań 
POP z organizacjami działającymi przy sądach i prokuraturach w Warszawie.

12) W celu zapewnienia realizacji linii polityki Partii i zadań stojących przed 
POP ta ostatnia uznaje za konieczne podjęcie starań zmierzających do:

a) włączenia wszystkich członków POP do odpowiedniej pracy spo
łecznej,

b) systematycznej kontroli wypełniania przez członków POP obowiąz
ków statutowych,

c) zobowiązania członków POP sprawujących funkcje w organach sa
morządu adwokackiego do składania przynajmniej raz na pół roku 
sprawozdania z wykonania swoich funkcji.

13) W celu podniesienia rangi zebrania partyjnego jako zwierzchniej władzy 
Podstawowej Organizacji Partyjnej i umożliwienia członkom POP szerszej wy
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miany poglądów i kształtowania się opinii partyjnej, zebranie zobowiązuje egzeku
tywę, aby wspólnie z przedstawicielami organów samorządu adwokackiego:

a) informowała i przedstawiała do dyskusji zebrania POP aktualne za
gadnienia dotyczące adwokatury w odniesieniu do warunków, orga
nizacji i wykonywania zawodu adwokata, spraw socjalno-bytowych 
i politycznych,

b) przedstawiała zebraniu zamierzenia na przyszłość oraz projekty 
uchwał i wniosków, dotyczących węzłowych zagadnień adwokatury.

2. W dniu 26 września 1971 r. odbyło się uroczyste, wspólne posiedzenie egzeku
tywy POP przy Izbie oraz Rady Adwokackiej w Warszawie, poświęcone uczczeniu 
XXX rocznicy powstania PPR. Na posiedzenie zaproszono 31 byłych członków Pol
skiej Partii Robotniczej, obecnych członków PZPR, którzy podzielili się z zebrany
mi swymi wspomnieniami z okresu okupacji i pierwszych lat po wyzwoleniu.

Na zebranie przybył z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości naczelnik Wydzia
łu do Spraw Adwokatury adw. B. Lityński i pracownik tego Wydziału adw. 
W. Abert. Z ramienia NRA uczestniczył w zebraniu adw. J. Bednarczyk, sekretarz 
NRA.

Zebranych powitali I sekretarz POP adw. J. Boroda oraz dziekan Z. Czeszejko. 
Ożywiona i ciekawa dyskusja oraz serdeczna atmosfera zebrania spowodowała 
przeciągnięcie się uroczystości do późnych godzin.

3. Rada Adwokacka Izby warszawskiej, w wykonaniu nakreślonych sobie zadań 
nawiązania bezpośrednich kontaktów ze wszystkimi członkami Izby w ciągu roku 
kalendarzowego, zorganizowała w dniu 3 listopada 1971 r. ostatnie z cyklu spotkań 
z zespołami terenowymi. Tym razem spotkanie odbyło się w Warszawie (na po
przednie spotkania członkowie Prezydium Rady wyjeżdżali w teren) ze względu na 
to, że 8 ostatnich zespołów terenowych, które brały udział w naradzie, znajduje się 
w najbliższym sąsiedztwie Warszawy.

Zebraniu przewodniczył kol. T. Koss, kierowmik Zespołu Adwokackiego w Żyrar
dowie. Przebieg zebrania wskazał — podobnie zresztą jak na zebraniach poprzednich 
tego typu — na celowość spotkań bezpośrednich z członkami Izby. W bezpośred
nim kontakcie wyjaśnia się wiele mitów, nieporozumień i spraw spornych. Ponadto 
wiele postulatów i życzeń kolegów dociera wprost do samorządu, co pozwala na 
szybszą akcję, zmierzającą do uwzględnienia słusznych wniosków.

W toku spotkania poruszono wiele aktualnych spraw adwokatury, a m.in. plan 
rozmieszczenia adwokatów, ekwiwalent za dojazdy, zorganizowanie sympozjum dla 
kierowników zespołów, postulaty zmian arkusza rozliczeniowego, szkolenie zawodo
we itp.

Rada Adwokacka zdobyła nowe cenne materiały z tego bezpośredniego spotkania 
z kolegami.

4. W dniu 4 grudnia 1971 r. odbyło się zebranie kierowników zespołów adwokac
kich Izby. Tego rodzaju kontakt, niezależnie od kontaktów bieżących i odwiedzin 
poszczególnych zespołów przez członków Rady i brania udziału w ważniejszych 
zebraniach, należy do normalnego toku pracy Rady.

W okresie sprawozdawczym odbyła się także narada wizytatorów oraz wspólna 
narada rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnej.

Narady te były poświęcone podniesieniu na wyższy poziom pracy poszczególnych 
wycinków pracy samorządu.

5. W realizacji postulatów zgłoszonych na poprzednim spotkaniu terenowym 
z zespołami adwokackimi spoza Warszawy — Rada Adwokacka zorganizowała już.
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plan szkolenia terenowego w poszczególnych ośrodkach Izby. Organizacja szkolenia 
spoczywa w doświadczonych rękach przewodniczącego Komisji Doskonalenia Zawo
dowego, kol. Witolda Bayera, który w czasie obecnej kadencji Rady wraz z zespo
łem prowadzonej przez siebie Komisji znacznie przyczynił się do rozszerzenia za
kresu szkolenia zawodowego. Zorganizowanie ośrodków terenowych szkolenia za
wodowego wydaje się cennym novum, wymagającym stałej kontynuacji.

Komisja Doskonalenia Zawodowego organizuje nowe, trzecie już z kolei studium 
specjalistyczne, tym razem z zakresu prawa cywilnego.

6 . Kol. Józef Kliński obchodził ostatnio piękny jubileusz 50-lecia pracy zawodo
wej. Rada Adwokacka uczciła ten fakt w sposób szczególnie uroczysty ze względu 
na znane zaangażowanie społeczne i postawę zawodową, jaką reprezentował Kolega 
Kliński w swej długoletniej, owocnej pracy. Na posiedzeniu Rady, w toku którego 
powzięta została uchwała podkreślająca zasługi tego Kolegi, przybyli prócz Jubila
ta zaproszeni przedstawiciele: Ministerstwa — w osobie Kol. B. Lityńskiego i Na
czelnej Rady Adwokackiej — w osobie Prezesa WKD Kol. Borkowego.

adw. Ryszard Siciński


