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się do Kazimierza nad Wisłą, podejmo
wani tam przez Radę Adwokacką w 
Lublinie j. jej dziekanem adw. Kiełbo- 
wiczem na czele. Stamtąd goście udali 
się do Krakowa, gdzie z kolei gospo
darzem dalszego programu pobytu o 
charakterze krajoznawczym, w dniach 
10—11 czerwca br. była Rada Adwo
kacka w Krakowie z dziekanem swym 
S. Warcholikiem. W Krakowie goście

zwiedzili miasto, podziwiając jego za
bytkową architekturę i zapoznając się 
z jego obecnym rozwojem.

Z Krakowa delegacja austriackiej 
adwokatury powr&ciła do swego kraju, 
kończąc swój urozmaicony i owocny 
pobyt w Polsce.

s.m.

II. Z życia izb adwokackich
I z b a  b i a ł o s t o c k a

Tegoroczne zwyczajne Walne Zgro
madzenie Delegatów Izby Adwokackiej 
w Białymstoku odbyło się dnia 7 maja 
br. Na ogólną liczbę 79 wybranych 
delegatów udział w obradach wzięło 
73 uprawnionych do podejmowania 
uchwał adwokatów. Poza delegatami 
przybyli na zgromadzenie przedstawi
ciel Ministra Sprawiedliwości w osobie 
prezesa Sądu Wojewódzkiego, przed
stawiciele instancji politycznych, są
downictwa i prokuratury. Naczelną 
Radę Adwokacką reprezentował sekre
tarz NRA adw. Edmund Mazur.

Po otwarciu zgromadzenia przez 
dziekana Rady adw. Ireneusza Boliń- 
skiego, który powitał delegatów i za
proszonych gości, przewodnictwo obrad 
objął wybrany jednogłośnie adw. Wi
told Wenclik.

Następnie dziekan Rady złożył spra
wozdanie z działalności Rady Adwo
kackiej, poruszając między innymi 
sprawy polityki kadrowej, kwestię 
technizacji pracy w zespołach adwo
kackich oraz poprawę warunków lo
kalowych zespołów. W swym wystąpie
niu dziekan adw. Boliński poświęcił 
także wiele miejsca sprawie bieżącej 
współpracy adwokatury białostockiej 
z pozostałymi pionami wymiaru spra
wiedliwości, zaznaczając jednocześnie, 
że współpraca ta układa się prawidło
wo. Dziekan Rady zasygnalizował tak

że zebranym, że Rada Adwokacka w 
Białymstoku otrzymała do zaopiniowa
nia projekt nowej taksy za czynności 
zespołów adwokackich. Na zakończenie 
dziekan Rady w gorących słowach wy
raził podziękowanie wszystkim człon
kom Izby za ich zaangażowanie się 
w pracach społecznych, przedstawicie
lom zaś instancji politycznych i orga
nów administracyjnych podziękował za 
zainteresowanie, zrozumienie i pomoc 
w załatwianiu trudnych nieraz spraw 
i problemów adwokatury.

Po tym wystąpieniu głos zabrali: 
skarbnik Rady adw. Stanisław Kostka 
i przewodniczący komisji rewizyjnej 
adw. Feliks Sołtan.

W dyskusji, jaka się następnie wy
wiązała, głos zabrało sześciu delega
tów. Głównymi tematami dyskusji były 
zagadnienia związane z projektowaną 
zmianą stawek wynagrodzeń za usługi 
adwokackie, sprawy rozmieszczenia 
kadr oraz inne bieżące problemy Izby 
białostockiej.

Przedstawiciel NRA adw. Edmund 
Mazur nawiązał w swym wystąpieniu 
do głosów w dyskusji stwierdzając, że 
projekt nowej „taksy” ma na celu 
zrównanie wynagrodzenia adwokatów 
z przeciętnym wynagrodzeniem sędziów 
sądu wojewódzkiego. Mówca podkreślił 
nadto, że utworzenie projektowanego 
Funduszu Rozwoju Kadr Prawniczych
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jest niewątpliwie rzeczą słuszną i że 
poza adwokaturą na Fundusz ten 
świadczyć będą także sądy i prokura
tury. Adw. Edmund Mazur podkreślił 
w końcu, że rangi zawodu adwokata 
nie można oddzielać od rangi zawodu 
sędziego i prokuratora, obowiązuje tu 
bowiem zasada naczyń połączonych.

W dalszej części obrad delegaci za
twierdzili sprawozdanie Rady oraz u- 
chwalili zaproponowany budżet na rok 
bieżący. Ponadto podjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie zmian w regulami
nie Funduszu Wzajemnej Pomocy. 
Zgodnie z wprowadzoną zmianą fun
dusz emerytalny w razie śmierci ad
wokata, przed pójściem na emeryturę, 
wypłaca się jego spadkobiercom. Drugą 
wprowadzoną do regulaminu zmianą 
jest ustalenie, że w wypadku choroby 
adwokata zatrudnionego w zespole 
adwokackim w pełnym wymiarze, 
trwającej ponad 30 dni, dopłaca się do 
wynagrodzenia pobieranego w zespole 
zasiłek do wysokości średniego wyna

grodzenia netto z okresu trzech miesię
cy, bezpośrednio poprzedzających okres 
choroby. Zasiłek ten będzie wypłacany 
nie dłużej niż przez trzy miesiące, to 
jest do czasu przejęcia zobowiązania 
do świadczeń przez ZUS.

Na zakończenie obrad podjęto uch
wałę, w której stwierdzono, że dzia
łalność Wojewódzkiej Rady Adwokac
kiej w okresie sprawozdawczym była 
prawidłowa. Jednocześnie zobowiązano 
Radę Adwokacką do przestrzegania 
dyscypliny budżetowej oraz zalecono 
postulowanie skorygowania projektu 
taksy adwokackiej zgodnie z propo
zycjami przedstawionymi przez powo
łaną Komisję konsultacyjną. Uznano 
także za pożądane, aby Rada podjęła 
działania zmierzające do ujednolicenia 
statusu emerytów, zatrudnionych w 
zespołach w ograniczonym zakresie co 
do ich udziału w kosztach utrzymania 
zespołów.

adw. Jerzy Korsak

I z b a  b y d g o s k a

1. W dniu 7 maja 1977 r. odbyło 
się Zwyczajne Zgromadzenie Delega
tów Wojewódzkiej Izby Adwokackiej 
w Bydgoszczy. Obrady otworzył dzie
kan Rady adw. Franciszek Wysocki, 
witając przybyłych gości, reprezentu
jących naczelne organa wymiaru spra
wiedliwości i wojewódzkich władz 
polityczno-administracyjnych. Naczel
ną Radę Adwokacką reprezentował 
adw. J. Gniewiewski.

Przewodniczącym zgromadzenia wy
brano jednogłośnie adw. dra Bronisła
wa Kocha. Następnie dokonano wy
boru komisyj wnioskowej i mandato
wej. Zgromadzenie uczciło minutą 
ciszy pamięć siedmiu zmarłych w 
ubiegłym roku adwokatów.

Dziekan Rady Adwokackiej adw. 
Franciszek Wysocki w przemówieniu 
wstępnym zwrócił szczególną uwagę

na to, że Zgromadzenie Delegatów 
przebiega w okresie pełnej realizacji 
i wprowadzania w życie uchwał VI i 
VII Zjazdu Partii, aktywnie mobilizu
jących całe społeczeństwo do dalszej 
pracy w procesie pogłębiania świado
mości socjalistycznej i uzyskania peł
niejszego kształtu naszego życia spo
łeczno-gospodarczego. W realizowaniu 
tego procesu określone miejsce przy
pada również adwokaturze.

Dziekan Rady w wystąpieniu swoim 
omówił szereg zagadnień związanych 
z działalnością organów Rady w okre
sie ubiegłego roku, przedstawił rów
nież aktualne zagadnienia, jakie się 
rysują przed całą Izbą bydgoską.

Skarbnik Rady Adwokackiej adw. 
Zdzisław Kuczma złożył sprawozdanie 
z wykonania preliminarza budżetowe
go za rok 1976, przedstawiając jedno


