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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
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cześnie projekt preliminarza budżeto
wego na rok 1977. Ze względu na trud
ności finansowe, jakie się zaznaczyły 
w związku z podziałem dawnej Izby 
bydgoskiej na Izby Adwokackie: Byd
goską i Toruńską, powstała koniecz
ność podwyższenia składek na rzecz 
WRA. Propozycje przedstawione przez 
Skarbnika w imieniu Rady przedsta
wiały się w sposób następujący:

— składka na rzecz WRA płacona 
przez członka zespołu ulega podwyż
szeniu z 4 °/o na 5%, natomiast adwo- 
kaci-radcy prawni płaciliby — zamiast 
dotychczasowych 85 zł ■— 110 zł,

— składka na Fundusz Wzajemnej 
Pomocy ulega podwyższeniu z kwoty 
25 zł do kwoty 50 zł — z wyjątkiem 
składek od emerytów i rencistów nie 
zatrudnionych w zespołach, którzy 
płaciliby w dalszym ciągu 25 zł,

— składka na Fundusz Odpraw 
Emerytalnych ulega podwyższeniu z 
47 zł miesięcznie do 60 zł miesięcznie 
od adwokata radcy prawnego (od 
pozostałych członków Izby nie ulega 
zmianie).

Postulaty te były przedmiotem wy
stąpień dyskusyjnych, a następnie pod
dane zostały pod głosowanie. Delegaci 
pozytywnie ustosunkowali się do pro
ponowanych zmian, w związku z czym 
podjęto uchwałę o zmianie obowiązu
jących składek w sposób określony we 
wniosku skarbnika Rady Adwokackiej 
adw. Zdzisława Kuczmy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
adw. Marian Brzuszkiewicz przedsta
wił sprawozdanie z działalności tej 
komisji.

Pewnym uzupełnieniem wystąpienia 
dziekana Rady były wypowiedzi na 
temat przygotowań do mającego się 
ukazać w bieżącym roku regionalnego 
numeru „Palestry” (adw. dr Bronisław 
Koch) i przygotowań do spotkania w 
ramach doskonalenia zawodowego 
(adw. Józef Eichstaedt).

W czasie dyskusji adw. Edmund 
Raszeja, przedstawiciel adwokatów-

-radców prawnych w Radzie Adwo
kackiej, pozytywnie ustosunkował się 
do zagadnienia zmian w preliminarzu 
budżetowym Rady na rok 1977. Z kolei 
adw. Tadeusz Weyna wskazał na po
trzebę jak najszybszego rozwiązania 
palącej kwestii pomieszczeń dla zespo
łów, wyrażając pogląd, że dalsza adap
tacja obecnie zajmowanych lokali jest 
najwłaściwszą formą rozwiązania 
sprawy w warunkach, w jakich znaj
dują się zespoły bydgoskie. Podobną 
opinię wyraził też adw. Władysław 
Wojciechowski. Adw. Zygmunt Matecki 
zajął się zagadnieniem opłat sądowych 
w sprawach karnych (instancja rewi
zyjna), podkreślając wagę problemu 
z punktu prawa do obrony.

Ze szczególną uwagą wysłuchali de
legaci głosów przedstawicieli Ministra 
Sprawiedliwości, Naczelnej Rady Awo- 
kackiej, Prokuratury Wojewódzkiej w 
Bydgoszczy i szefa Sądu POW. Wice
prezes Sądu Wojewódzkiego Bolesław 
Guzik w swoim wystąpieniu podkreś
lił, że współpraca między adwokaturą 
a sądami bydgoskimi układa się jak 
najlepiej, o czym dobitnie świadczy 
wysoka ocena przez sędziów wystą
pień adwokatów we wszystkich instan
cjach zarówno w sprawach karnych 
jak i cywilnych. Podobny pogląd w tej 
sprawie wypowiedział również proku
rator wojewódzki Adolf Lewandowski, 
stwierdzając ponadto, że widzi potrzebę 
stosowania w szerszym stopniu zasady 
kontradyktoryjności w postępowaniu 
przygotowawczym. Również szef Sądu 
POW płk B. Korycki podziękował 
bydgoskim adwokatom za współpracę 
i zrozumienie specyficznych zadań, 
jakie wynikają w pracy Sądu POW.

Przedstawiciel NRA mec. Jerzy 
Gniewiewski w swoim obszernym 
wystąpieniu ustosunkował się do wielu 
kwestii poruszanych w czasie dyskusji 
i wystąpień. Szczególnie interesująca 
była wypowiedź mówcy w sprawie 
projektu nowej taryfy wynagrodzeń za 
czynności adwokackie, której propo
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nowane przepisy są przedmiotem po
wszechnego "zainteresowania środowis
ka prawniczego.

Przewodniczący Zgromadzenia adw. 
dr Bronisław Koch podziękował przed
stawicielom Władz za przychylny sto
sunek do spraw adwokatury, a dele
gatom za rzeczowy udział w dyskusji.

Na zakończenie Zgromadzenia Dele
gatów WIA w Bydgoszczy uchwalono 
zalecenia i wnioski pod adresem Wo
jewódzkiej Rady Adwokackiej, w tym:

— postulat realizacji nie wykona
nych jeszcze uchwał podjętych na 
Zwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów 
w poprzednim roku,

— potrzebę kontynuowania przed
sięwzięć na rzecz podnoszenia auto
rytetu adwokatury w środowisku 
prawniczym i całym społeczeństwie,

— podjęcie skutecznych działań, któ
re zapewnić mogą rozwiązanie spra
wy warunków lokalowych zespołów 
bydgoskich, a w dalszej kolejności — 
lokali Zespołów w Szubinie i Świeciu.

2. W dniach od 20 do 22 maja 1977 
roku, w Ośrodku szkoleniowo-rekre- 
aeyjnym Przedsiębiorstwa Budownic
twa Rolniczego z Inowrocławia, pięk
nie położonym w Chomiąży Szlachec
kiej, odbyło się seminarium w ramach 
doskonalenia zawodowego adwokatów 
Izby bydgoskiej.

Spotkanie zostało przygotowane przez 
WRA w Bydgoszczy, a jego inicjato
rem i gorącym rzecznikiem był adw. 
Józef Eichstaedt. Podstawowa tema
tyka dotyczyła prawa rodzinnego, a

ściślej — sytuacji prawnej rodziny. 
Referaty w tym zakresie wygłosili: 
prezes NRA adw. dr Zdzisław Cze- 
szejko i sędzia SW w Bydgoszczy 
Henryk Błażejewicz.

Bardzo miłym akcentem było spot
kanie z prezesem Sądu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy sędzią Marianem Sza- 
belą, który w imieniu KW w Byd
goszczy przedstawił aktualne zagad
nienia polityczno-gospodarcze regionu 
bydgoskiego, a także udzielił odpowie
dzi na pytania związane z kwestiami 
rysującymi się na styku działalności 
sądu i adwokatury.

W podobnej atmosferze toczyło się 
spotkanie z prezesem NRA adw. drem 
Zdzisławem Czeszejką. Prezes NRA, 
przy kawie, w swobodnej formie, od
powiadał na liczne pytania dotyczące 
problemów adwokatury, jej zadań i 
projektowanych zmian wewnątrzorga- 
nizacyjnych.

Uczestnicy seminarium żałowali je
dynie, że nie dopisała pogoda i że nie 
można było skorzystać ze sprzętu 
wodnego, zgromadzonego w wymienio
nym wyżej Ośrodku. Wszyscy jednak 
zgodnie stwierdzili, że Ośrodek ten 
doskonale nadaje się do organizowania 
zebrań seminaryjnych i już zawczasu 
umawiano się na kolejne spotkanie.

3. W dniach 26 i 27 kwietnia i 6 
maja br. odbył się w siedzibie WRA 
w Bydgoszczy egzamin adwokacki, do 
którego przystąpiło 3 aplikantów 
adwokackich i 2 radców prawnych.

adw. Dariusz Głowacki

I z b a  l u b e l s k a

1. Dnia 16 kwietnia 1977 r. odbyło 
się XIV Zgromadzenie Delegatów Izby 
Adwokackiej w Lublinie. Zgromadze
nie otworzył dziekan Rady Adwokac
kiej adw. Jerzy Kiełbowicz, który po
witał przybyłych na obrady: przedsta
wiciela Ministra Sprawiedliwości sędz.

Mieczysławę Tuszyńską, przedstawiciela 
Naczelnej Rady Adwokackiej, rzeczni
ka dyscyplinarnego NRA adw. Lucja
na Gluzę oraz przedstawicieli władz 
politycznych i państwowych, sądow
nictwa powszechnego i wojskowego, 
prokuratur wojewódzkich i wojskowej


