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Pamięci
adwokata Witolda Dqbrowskiego

Adwokatura polska poniosła bolesną stratą. W dniu 2 lute
go 1974 r. zmarł w Warszawie adwokat W i t o l d  D ą b r o w 
s k i ,  Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Urodził sią dnia 14 listopada 1907 roku. W 1929 roku ukoń
czył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 
1931—1935 odbywał aplikacją adwokacką, w  1935 r. wpisany 
został na listą adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.
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Zmarły był wybitnym  działaczem samorządu adwokackie
go, a ze względu na swoją osobowość, nieprzeciętne talenty or
ganizacyjne i cechy charakteru cieszył się powszechnym uzna
niem i szacunkiem. W organach samorządu adwokackiego zaj
mował nieprzerwanie od dwudziestu kilku lat odpowiedzialne 
stańowiska. W latach 1951—1964 był skarbnikiem Rady Adwo
kackiej w Warszawie, a w latach 1964—1973 skarbnikiem Na
czelnej Rady Adwokackiej. W czerwcu 1973 r. wybrany został 
Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i stanouńsko to 
zajmował do chwili śmierci.

Działalność adwokata Witolda Dąbrowskiego wycisnęła swo
je twórcze piętno przede wszystkim w dziedzinie związanej 
z trudnymi zagadnieniami finansowymi i socjalno-bytowymi 
adwokatury. Zasługą Jego było znalezienie rozwiązań proble
mów, które przed objęciem przez Niego funkcji samorządowych 
były bądź nie dostrzegane, bądź też nie w pełni realizowane.

Kierując się poczuciem sprawiedliwości społecznej i solidar
ności zawodowej, brał czynny udział w  tworzeniu takich insty
tucji, jak Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej, Kasy Zapomogo
wo-Pożyczkowe, Fundusze urlopowe i socjalne, rozszerzanie 
ram lecznictwa sanatoryjnego itd.

Nadzorując sprawy finansowe rad adwokackich i zespołów 
adwokackich, był projektodawcą lub współtwórcą prawie w szy
stkich aktów normatywnych z tego zakresu, których linia roz
wojowa wskazywała dobitnie na dążenie do realizacji słusz
nych postulatów adwokatury.

Wiele sił i energii poświęcił rozwiązywaniu spraw inwesty
cyjnych zespołów i rad adwokackich. Perspektywiczne i ro
zumne gospodarowanie funduszami centralnymi przeznaczony
mi na ten cel prowadziło do zaspokajania potrzeb w tym  za
kresie w coraz większym stopniu. W tym  miejscu należy raz 
jeszcze ■ uwypuklić troskę Zmarłego o sprawy socjalne naszej 
korporacji, podkreślając zarazem, iż w projektowanych przez 
niego aktach zawsze część funduszów przeznaczana była na 
tworzenie ośrodków socjalnych, pomoc mieszkaniową dla adwo
katów, leczenie itd.

W swojej działalności samorządowej oraz w  ramach Zrze
szenia Prawników Polskich zajmował się róumież problematy
ką związaną z pracą adwokatów-radców prawnych. Jego auto
rytet także w  tym  środowisku zawodowym był ogromny.
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Był autorem licznych publikacji, w których dzielił się z na
mi swoim doświadczeniem. Jego opracowania z zakresu prawa 
gospodarczego ogłaszane były przede wszystkim w „Przeglą
dzie Ustawodawstwa Gospodarczego”, w „Palestrze” zaś ukaza
ło się kilkadziesiąt artykułów i odpowiedzi na pytania prawne 
Jego pióra, dotyczących problematyki samorządowej i wyko
nywania zawodu adwokackiego. Był także współautorem ko
mentarza „Przepisy o adwokaturze”.

Od 1945 roku zajmował stanowisko radcy prawnego w licz
nych przedsiębiorstwach i organizacjach oraz w zjednoczeniach, 
w  których kierował pracą zespołów radców prawnych. Za za
sługi w pracy zawodowej i społecznej odznaczony był Srebr
nym i Złotym Krzyżem  Zasługi.

Ramy niniejszego wspomnienia nie pozwalają na przedsta
wienie wszystkich walorów adw. Dąbrowskiego jako działacza 
społecznego i wszystkich aspektów Jego działalności. Niepodob
na jednak pominąć Jego udziału w  pracach Stronnictwa De
mokratycznego, którego członkiem był od 1945 r. Brał tam 
czynny udział w pracach Zarządu Koła Adwokatów oraz Za
rządu Komisji Doradczo-Prawniczej Centralnego Komitetu 
Stronnictwa Demokratycznego. Był także działaczem Związku 
Harcerstwa Polskiego (do którego należał od 1917 roku) i zwią
zany był z tą organizacją do ostatnich lat.

Śmierć zabrała naszego Drogiego Kolegę nagle, niespodzie
wanie. Jeszcze w styczniu bieżącego roku referował na posie
dzeniach Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zamierzenia 
na przyszłość dotyczące kierowanego przez Niego działu pracy.

Na pogrzebie, który odbył się w dniu 6 lutego br. na cmen
tarzu Powązkowskim, żegnali Go liczni koledzy, współpracow
nicy i przyjaciele. Pamięć o Nim na zawsze wśród nas pozo
stanie.
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