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(Warszawa), Zdzisław Krzemiński (War
szawa), Stanisław Kwaśniewski (Kato
wice), Julian Maciejewski (Wrocław), 
Leonard Olejnik (Opole), Eugeniusz Or
łowski (Warszawa), Andrzej Płoski 
(Kielce), Zygfryd Powałowski (Warsza
wa), Piotr Pytka (Lublin), Edmund So
bociński (Bydgoszcz), Jan Turski (Po
znań), Jerzy Zdankiewicz (Katowice), 
Bohdan Zembrzuski (Zielona Góra);

S r e b r n ą  O d z n a k ą  „ A d w o k a 
t u r a  P U L ”: Tadeusz Cisek (Bielsko- 
Biała), Wiesław Grzegorczyk (Rzeszów), 
Mieczysław Karbowski (Toruń), Leon 
Mroziński (Łódź), Zdzisław Puniewski 
(Wrocław).

W ypada dodać, że odznaczony Złotą Od
znaką adw. dr Franciszek Bahr ukończył 
już 95 rok życia.

2 .

Z życia izb adwokackich

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

1. W dniu 24.X.1976 r. odbyło się 
spotkanie Prezydium Rady Adwokac
kiej w Warszawie z kierownictwami 
Sądów województwa warszawskiego, 
Prokuratury Wojewódzkiej, Komisji 
Arbitrażowej i ZPP. W spotkaniu wzię
li udział: przedstawiciel Samodzielnego 
Wydziału d/s Adwokatury Min. Spra
wiedliwości sędzia Stefan Stelmachow
ski, przedstawiciel KW PZPR tow. Be
nedykt Ławniczak, prezes Sądu Wo
jewódzkiego dr Stanisław Pawela, wi
ceprezes Sądu Wojewódzkiego Jerzy 
Kosiński, prokurator wojewódzki Zyg
munt Papierz, z-ca prokuratora woje
wódzkiego Stanisław Kołodziej, z-ca 
prokuratora wojewódzkiego Edmund 
Górski, prezes Sądu Rejonowego dla
m. st. Warszawy Janusz Jankowski, 
prezes Sądu Rejonowego dla Warsza- 
wy-Pragi Ryszard Lewczuk, wiceprezes 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy 
Andrzej Lewandowski, wiceprezes Są
du Rejonowego dla Warszawy-Pragi 
Tomasz Nocznicki, prezes Okręgowego 
Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 
Kazimierz Michaluk, prezes Okręgowej 
Komisji Arbitrażowej Ryszard Dut
kiewicz, prezes ZPP Okr. Warsz. Julian 
Petrykowski, wiceprezes Zarządu ZPP 
Stół. woj. warsz. Jerzy Grochowski, 
I sekretarz POP PZPR przy RA w 
Warszawie adw. Bohdan Lityński, red.

Stanisław Milewski z „Gazety Prawni
czej”.

W trakcie spotkania dziekan Rady 
adw. M. Dubois przedstawił problemy 
związane ze współpracą adwokatury 
z innymi pionami wymiaru sprawie
dliwości. Zaproponował również formy 
stałej współpracy oraz poruszył sze
reg zagadnień szczegółowych, które wy
magają szybkiego uregulowania, jak np. 
sprawa kultury sali sądowej, punktu
alności rozpraw, warunków lokalowych 
w sekretariatach, wyznaczania obron 
z urzędu, wyznaczania terminów roz
praw pojednawczych, udziału adwoka
tów w postępowaniu przygotowawczym 
i inne. Dziekan przedstawił także pro
blem zacieśnienia kontaktów w życiu 
zawodowym i międzyśrodowiskowym 
przez korzystanie z osiągniętych do
świadczeń w doskonaleniu zawodowym, 
życiu klubowym, sprawach socjalnych, 
kulturalnych itp. oraz wskazał na ak
tywność adwokatury w pracach spo
łecznych.

W dyskusji zabrali głos: prezes Pa
wela, prokurator Papierz, prezes Jan
kowski, prezes Dutkiewicz, prezes Pe
trykowski. Podzielili oni w pełni po
gląd Prezydium Rady co do celowości 
zacieśniania wzajemnych kontaktów i 
wypracowania form stałej współpracy, 
uznali też za celowe, by kontakty mię-
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dzyśrodowiskowe nie ograniczały się 
tylko do sali sądowej. Stwierdzono, że 
zostaną nawiązane bezpośrednie roz
mowy konkretyzujące praktyczną reali
zację ustaleń narady.

Pełne zrozumienie ze strony dysku
tantów dla problemów adwokatury 
warszawskiej stwarza przesłanki do 
uregulowania różnych spraw, jakie by
ły sygnalizowane Radzie przez zespoły 
adwokackie.

Całe spotkanie upłynęło w atmosfe
rze wzajemnego zrozumienia i pełnej 
życzliwości.

2. Na zaproszenie Miejskiego Kole
gium Adwokatów w Pradze delegacja 
Rady Adwokackiej w Warszawie w 
składzie: adw. Ryszard Siciński i ad w. 
Stanisław Jenger wzięła udział — w 
dniach 12—14 października ub. r. — 
w zorganizowanym seminarium w Pra
dze. Tematyką seminarium były zagad
nienia transportu drogowego.

Poza delegacją polską w seminarium 
wzięły udział delegacje adwokatury 
Austrii, NRD i Węgier.

Przedstawiciele adwokatury war
szawskiej wygłosili i złożyli potem do 
protokołu 2 referaty. Całość prac se
minarium ma być opublikowana, przy 
czym egzemplarz tej publikacji zosta
nie przekazany Radzie Adwokackiej w 
Warszawie. Przebieg seminarium nale
ży ocenić b. pozytywnie.

Na zakończenie seminarium został 
zorganizowany towarzyski koktajl w 
miłej i przyjemnej atmosferze.

3. Na posiedzeniu w dniu 4 listopada 
1976 r., odbytym z udziałem Komisji 
Doskonalenia Zawodowego, Rada Ad
wokacka zatwierdziła ramowy program 
działania Komisji w okresie kadencyj
nym. Sporządzony w wykonaniu po
wziętej uchwały Rady szczegółowy pro
gram wymienia następujący zakres 
działania:
1) organizowanie miesięcznych wykła

dów piątkowych w lokalu Rady Ad
wokackiej,

2) organizowanie zajęć w zespołach ad
wokackich,

3) organizowanie raz lub dwa razy do 
roku sympozjów ogólnopoznawczych 
poza Warszawą, obejmujących prze
glądów wybranego orzecznictwa i 
piśmiennictwa z podstawowych dys
cyplin prawa,

4) organizowanie — w miarę zapotrze
bowania — sympozjów specjalistycz
nych poza Warszawą,

5) prowadzenie działalności wydawni
czej w zakresie publikacji skryptów 
z wybranych dziedzin na użytek ad
wokatów,

6) organizowanie — w miarę możliwo
ści i zapotrzebowania — kursów i 
zajęć specjalistycznych z zakresu po
szczególnych specjalności,

7) inicjowanie zajęć i spotkań poświę
conych tym dziedzinom prawa, któ
re interesują również inne środowi
sko zawodowe (np. lekarzy),

8) nawiązanie form współpracy w za
kresie doskonalenia zawodowego z 
przedstawicielami innych zawodów 
prawniczych (sędziami, prokuratora
mi, radcami prawnymi i in.),

9) organizowanie ewentualne zajęć 
doktoranckich na terenie Rady Ad
wokackiej w porozumieniu z Uni
wersytetem Warszawskim.

Komisja przyjęła zasadę podziału 
czynności organizacyjnych między po
szczególnych członków z jednoczesnym 
powierzeniem im utrzymywania łącz
ności z poszczególnymi zespołami ad
wokackimi na terenie Izby. W tych ra
mach będą organizowane okresowe za
jęcia szkoleniowe w zespołach.

Konkretyzując działalność w zakre
sie zajęć specjalistycznych, Komisja 
postanowiła utworzyć — spośród osób 
zainteresowanych — grupy specjali
styczne. Spotkania grup będą się odby
wały raz w miesiącu. W pierwszej ko
lejności przewiduje się utworzenie grup 
z zakresu prawa mieszkaniowego, po
datkowego oraz prawa pracy i ubez
pieczeń społecznych.

10 — Palestra
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Ponadto Komisja zatwierdziła nastę
pujący plan tematyczny wykładów 
„piątkowych” na rok 1977, sympozjów 
i seminariów oraz działalności wydaw
niczej (wydawania tzw. Biblioteczki do
skonalenia zawodowego):

A. Biblioteczka doskonalenia zawodo
wego:
— Ubezpieczenia komunikacyjne
— Wybrane zagadnienia z prawa 

(bankowego
— Wykonywanie władzy rodziciel

skiej
— Spółdzielnie budownictwa mie

szkaniowego
— Prawo budowlane na użytek 

praktyki adwokackiej
— Prawo lokalowe
— Podatkowe ABC
— Zabezpieczenia majątkowe, 

konfliskata mienia
— Wybrane zagadnienia z prawa 

dewizowego
— Zbiór orzecznictwa z zakresu

k.p. z wyjaśnieniami MPPiSS.

B. Sympozja
— Powtórzenie sympozjum ogól- 

nopoznawczego dla osób, które 
nie znalazły się na liście ucze
stników sympozjum w Radzie
jowicach,

— Sympozjum ogólnopoznawcze 
(przegląd orzecznictwa i piś
miennictwa z k.k., k.p.k. k.c, 
k.p.c., k.r.o. i ewent. k.p. oraz 
prawa mieszkaniowego).

C. Seminaria wyjazdowe
Dwudniowe seminarium (sobota, 
niedziela) poświęcone odpowie
dzialności materialnej pracowni
ków, obejmujące zarówno adwo
katów ‘członków zespołów, jak i 
adwokatów radców prawnych.

D. Wykłady piątkowe:
— Dział nieruchomości przez wy

dzielenie odrębnej własności 
lokali

— Nowe ustawy podatkowe

— Wybrane zagadnienia z p.y- 
chiatrii sądowej

— Stosowanie przepisów międ:y- 
narodowego prawa prywatie- 
go w sprawach o rozwód

— Przestępstwa przeciwko rocki- 
nie

— Obrona w postępowaniu wyło- 
nawczym

— Medyczne aspekty procesiw 
o ustalenie ojcostwa

— Zmiany w zakresie odpowe- 
dzialności majątkowej małżon
ka

— Roszczenie o przyjęcie na 
członka spółdzielni budownc- 
twa mieszkaniowego.

4. I. Komisja d/s Radców Prawnjch 
przy Radzie Adwokackiej zorganizowa
ła w dniach 2*5f—t30.X.1976 r. kursokcn- 
ferencję dla adwokatów radców prav- 
nych w Domu Dziennikarza w ZaboD- 
wie. Kursokonferencja odbyła się w 
dwóch turnusach. Uczestniczyło w nrh 
85 członków Izby. Prelekcje o poni:- 
szych tematach wygłosili:
1) sędzia SN dr Antoni Filcek: Orzecz

nictwo Sądu Najwyższego dotyczące 
kodeksu pracy,

2) sędzia SN Stefan Perestaj: Swiai- 
czenia pieniężne z tytułu wypadlu 
przy pracy,

3) dr Wiesław Chrzanowski: Wybraie 
zagadnienia dotyczące przepisów ,v 
spółdzielniach,

4) adw. Edmund Mazur: Sytuacja żyv- 
nościowa w kraju.

II. W dniu 10.XII.I976 r. Komisja ds 
Radców Prawnych zorganizowała spo- 
kanie towarzyskie Kolegów radcóv 
prawnych, poprzedzone prelekcją pt. 
„Zawarcie, zmiana i rozwiązanie umóv 
wykonawstwa inwestycyjnego”, któ:ą 
wygłosił Główny Specjalista Państwi- 
wego Arbitrażu Gospodarczego.

5. I. Komisja Pracy Kulturalnej i 
Klubowej w okresie wrzesień—listopcd 
1976 r. zrealizowała następujące zadt- 
nia:
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A. Zorganizowała imprezy i spotkania 
w Klubie Adwokata:
1) tzw. Wieczór hiszpański w dniu 

9.X. — z pełną frekwencją,
2) duży bal jesienny w dniu 23.X. 

— z pełną frekwencją,
3) spotkanie z Aleksandrem Bardi- 

nim w dniu 30.X. — z b. licznym 
udziałem uczestników,

4) wieczór poświęcony rocznicy 
Wielkiej Socjalistycznej Rewolu
cji Październikowej — z częścią 
artystyczną w wykonaniu aktora 
Teatru Polskiego w Warszawie 
Janusza Zakrzeńskiego (w dniu 
5.XI.),

5) występ zespołu Adrianny Go
dlewskiej — w dniu 16.XI.,

6) spotkanie z kierownikiem arty
stycznym Teatru Powszechnego 
w Warszawie Zygmuntem Hub
nerem i z aktorami Władysławem 
Kowalskim oraz Wojciechem 
Pszoniakiem — w dniu 29.XI.

B. Rozprowadziła bilety do teatrów na 
sztuki: „Wyzwolenie” Wyspiańskie
go (13.XI.), „Sprawa Dantona” (7.X. 
i 21.XI), „Gdy rozum śpi” (17.X.), 
„Barbarzyńcy” (10.X. i 13.XI.), „Emi
granci” (3.X.) i „I zagrałem i jesz
cze mi smutniej” — Norwid (21.IX.).

C. Rozprowadziła bilety do kin na
seanse: „Smuga cienia” (10, 11,
12.IX.), „Chinatown” (18.IX.), „Za
wód — reporter” (25.IX.) i „Wer
dykt” (2S.IX).

D. Zorganizowała stałe korzystanie 
przez 25 adwokatów z basenu pły
wackiego „Polonia ” w Warszawie.

E. Współdziałała w zorganizowaniu w 
Klubie Adwokata 8 przyjęć i spot
kań prywatnych (imieniny, wesela 
itp.).

II. Do składu Komisji został dokoop
towany adw. Krzysztof Piesiewicz.

6. W dniu 9 grudnia ub.r. odbyło się 
spotkanie Rady Adwokackiej z Komis
ją Szkolenia Aplikantów Adwokackich 
oraz z wykładowcami. Spotkanie to,

wchodzące w skład porządku dzienne
go posiedzenia Rady, poświęcone było 
omówieniu trzyletniego programu szko
lenia aplikantów Izby warszawskiej, 
opracowanego przez Komisję Szkolenia 
Aplikantów Adwokackich. Wypowiedzi 
dyskutantów dotyczyły zarówno po
szczególnych tematów zajęć szkolenio
wych jak i metodyki oraz celu szkole
nia aplikantów adwokackich. Zgodnie 
stwierdzono, że aplikanci adwokaccy 
dysponują już znacznym zasobem wie
dzy teoretycznej nabytej w czasie 
studiów uniwersyteckich oraz apli
kacji sądowej i dlatego tematyka 
oraz metodyka szkolenia powinna w 
głównej mierze dotyczyć praktycznego 
stosowania tychże wiadomości w cza
sie pracy zawodowej.

Po dokładnej analizie zgłoszonych 
uwag Rada Adwokacka, na wniosek 
Komisji Szkolenia Aplikantów Adwo
kackich, zatwierdziła trzyletni program 
szkolenia. Jako nowe formy szkolenia 
wprowadzono zajęcia z mównictwa są
dowego, prace pisemne oraz bloki te
matyczne (np. odpowiedzialność cywil
na i karna za wypadki komunikacyj
ne).

W uzgodnieniu z programem Naczel
nej Rady Adwokackiej będzie konty
nuowane szkolenie na sympozjach zam
kniętych w DPTA w Grzegorzewicach.

7. W dniu 2 grudnia 1976 r. odbyło 
się walne zgromadzenie Koła Emery
tów i Rencistów. W imieniu ustępują
cego Zarządu złożył sprawozdanie adw. 
Juliusz Kloss. W zebraniu wziął udział 
dziekan Rady adw. M. Dubois.

W toku dyskusji poruszono szereg 
ważkich zagadnień, dotyczących przede 
wszystkim spraw bytowych kolegów 
emerytów i rencistów. Zebranym został 
podany do wiadomości nowy regula
min Koła.

Dokonano również wyboru nowego 
Zarządu Koła, w którego skład weszli 
kol. kol. adwokaci: Mieczysław Droz- 
dowicz, Irena Grudzińska, Maria Danu
ta Hałacińska, Wanda Kamińska, Jul
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iusz Kloss, Alicja Kostecka-Jarocka, 
Kazimierz Lewiński, Artur Okulicz, 
Władysław Rudolf, Zofia Wassong-Za- 
krzewska, Zbigniew Zalewski.

W dniu 8 grudnia ub.r. Zarząd Koła 
Adwokatów Emerytów i Rrencistów

ukonstytuował się następująco: prze
wodniczący — adw. Juliusz Kloss, 
z-ca przewodniczącego — adw. Irena 
Grudzińska i sekretarz — adw. Kazi
mierz Lewiński.

adw. Czesław Jaworski

K O M l I N I K A T r

i.

Poniżej podaje się do wiadomości treść pisma Prezydium Naczelnej Rady Ad
wokackiej z dnia 30 listopada 1976 r., skierowanego do wszystkich Rad Adwo
kackich:

„Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej informuje, że Minister Pracy, Płac 
i Spraw Socjalnych wydał decyzję, aby przy rozpatrywaniu uprawnień adwokatów 
do świadczeń emerytalnych lub ustalaniu ich wysokości uznawano za zaliczalny 
do okresu zatrudnienia okres wykonywania zawodu adwokackiego przed wstąpie
niem do zespołu adwokackiego (tj. okres prowadzenia indywidualnej kancelarii 
adwokackiej), jeżeli adwokat przystąpił do pracy w zespole do dnia 31 grudnia 
1964 r.

Treść powyższej decyzji Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych podało 
do wiadomości Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przy piśmie z dnia 16.11.1976 r. 
Nr Ubezp. 523-614/76

2.

Podaje się niżej do wiadomości wyciąg z okólnika Nr 36 Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych z dnia 20 sierpnia 1976 r. (Dziennik Urzędowy ZUS z 1976 r. Nr 10(82), 
poz. 23), dotyczącego wyjaśnień w sprawie n i e z a w i e s z a n i a  p r a w a  do 
e m e r y t u r y  l u b  r e n t y  rencistom zatrudnionym w niektórych rodzajach 
usług, w handlu i w gastronomii — w z a k r e s i e  o d n o s z ą c y m  s i ę  do 
a d w o k a t ó w  e m e r y t ó w  i r e n c i s t ó w :

„Podaje się do wiadomości i stosowania zestawienie wyjaśnień udzielonych po 
wydaniu okólnika Nr 1/75 ZUS, dotyczącego wykonywania przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2.1.1974 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury 
lub renty rencistom zatrudnionym w niektórych rodzajach usług, w handlu i w ga
stronomii (Dz. U. Nr 1, poz. 3), zwanego dalej »rozporządzeniem«.

1. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do emerytów i rencistów:
1) zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy na stanowiskach wymaga

jących kwalifikacji prawniczych, którzy bezpośrednio przed przejściem na emery
turę lub rentę byli sędziami, arbitrami, prokuratorami, radcami prawnymi, adwo
katami w zespołach adwokackich oraz notariuszami posiadającymi uprawnienia 
radcowskie lub sędziowskie, jak również do tych prawników, którzy byli wpisani 
na listę radców prawnych lub adwokatów, choćby bezpośrednio przed przejściem 
na emeryturę lub rentę nie wykonywali tego zawodu, zajmując stanowiska w ad
ministracji, nauce itp. (pismo Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 
27.VI.1975 r. znak: Ubezp. 530-101/75, pismo MPPiSS z dnia 13.11.1975 r. znak: 
Ubezp. 530-314/75 i z dnia 29.VIII.1975 r. znak: Ubezp. 530-101/75) (...).”


