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0 adwokaturze. W toku dyskusji prze
kazano postulaty Ogólnopolskiego Zjaz
du Adwokatury w Poznaniu.

Zabrał także głos dziekan Rady adw. 
Wojciech Gryczawski, który był dele
gatem na Zjazd w Poznaniu i który 
poświęcił swe wystąpienie nowemu 
projektowi prawa o ustroju adwokatu
ry. Podkreślił on duże znaczenie no
wego projektu dla rozwoju samorząd
ności adwokatury.

W pierwszej części Zgromadzenia 
dziekan Rady podkreślił w sprawozda
niu, że Radzie Adwokackiej w Olszty
nie specjalnie zależy na podniesieniu
1 zapewnieniu wszystkim adwokatom 
należytych warunków do wykonywania 
zawodu. W ramach tej działalności 
Rady Zespół Adwokacki Nr 1 w Ostró
dzie otrzymał 3 dodatkowe pokoje biu
rowe i pokój socjalny oraz poczekal
nię dla klientów. Poprawiły się warun
ki pracy Zespołów Olsztyńskich przez 
przyznanie im dodatkowo po jednym 
pokoju. Zespół w Szczytnie uzupełnił 
umeblowanie.

W toku dalszej dyskusji ost^o kry
tykowano rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 29.XII. 1930 r. 
w sprawie opłat za czynności zespołów 
adwokackich oraz przepisy o podwyż
szeniu składki na rzeaz ZUS. Kryty
kowano nie wynagradzaną pracę pnzy 
obronach z urzędu. Adw. Jarosław Ur
banowicz zgłosił wniosek, aby adwokaci 
zrzeszali się w związki zawodowe.

Zebraniu przewodniczył adw. Stefan 
Gąsiorowski. W toku dyskusji udzielił 
on głosu min. redaktor Annie Kocha
nowskiej, która w imieniu stronnictw 
politycznych stwierdziła, że problemy 
środowiska adwokackiego nie są zna
ne bliżej szerokiemu ogółowi. Dopie
ro Zjazd w Poznaniu znacznie je przy
bliżył.

Zjazd zakończył się przyjęciem 
i uchwaleniem wniosków, mających 
ważne znaczenie dla adwokatury w 
okresie odnowy.

2. W czerwcu hr. z okazji Dnia 
Dziecka zostały wręczone upominki

podopiecznym Rady z Olsztyńskiego 
Domu Dziecka. Szczególne zadowolenie 
i podziękowanie wyraziło Kierownic
two Domu Radzie za systematyczną 
opiekę nad dziećmi, która jest dosko
nałym czynnikiem wychowawczym.

adw. Alicja Korsak-Sołdatow

3. W dniu 25 kwietnia br. w lokalu 
Rady Adwokackiej odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyłboraze > członków 
POP PZPR adw. J. Górny sprawoeda- 
Adwokackiej w Olsztynie.

Zebranie, któremu przewodniczył 
adw. J. Bober, rozpoczął I sekretarz 
POP PZPR adw. J Górny sprawozda
niem z działalności organizacji za okres 
od 20 października 1979 r. dó 25 kwiet
nia 19811 r. Adw. Jan Górny podsumo
wał prawie dwuletni okres pracy POP 
PZPR uznając, że był to czas praco
wity i trudny pod względem politycz
nym. Szczególnie ostatni rok przyniósł 
szereg zmian, a gorące politycznie lato 
19®0 r. przyazyniło się do permanent
nych obrad naszej organizacji.

Zebrania plenarne POP ibyły zawsze 
otwarte, wielu adwokatów z głosem do
radczym uczestniczyło w tych zebra
niach. Whioski i postulaty opracowy
wane przez naszą organizację wymie
nialiśmy z pozostałymi izbami adwo
kackimi w kraju. W tym czasie, jak 
stwierdził I sekretarz POP, podjęta zo
stała uchwała solidaryzująca się z or
ganizacjami partyjnymi w Lodzi i w 
Warszawie co do powołania przy Na
czelnej Radzie Adwokackiej Komitetu 
Środowiskowego PZPR, bezpośrednio 
.podległego Komitetowi Centralnemu 
PZPR.

I sekretarz adw. J. Górny poruszył 
w swojej wypowiedzi także sprawę 
sytuacji adwokatury po Ogólnopolskim 
Zjeździe Adwokatów w Poznaniu. Da
je się ¡bowiem zauważyć brak postępu 
w załatwianiu spraw adwokatury, mi
mo że wszyscy adwokaci potwierdzają 
swój rzeczywisty udział w rozwiązy
waniu napięć, konfliktów i kształtowa
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niu procesu odnowy. Zjawisko to jest 
tym bardziej rażące, że interesy in
nych grup zawodowych i środowisko
wych są załatwiane w formie społecz
nych porozumień w sposób gwarantu
jący Ich skuteczną realizację.

Adwokatura ma ciągle jeszcze nie 
¡załatwione sprawy bytowe i socjalne. 
Załatwienia lwy maga ją między innymi:
— odpłatność obron z urzędiu,
— dostosowanie opłat za czynności Z.A 

do rzeczywistego wkładu pracy ad
wokata,

— wysokość emerytur i określenie 
podstaw jej wymiaru,

— uregulowanie sprawy zasiłków cho
robowych.
Spraw adwokatury nie załatwiło roz

porządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23.XII. 1980 r. w sprawie opłat 
za czynności zespołów adwokackich, 
niewielką zaś podwyżkę zniwelowało 
całkowicie rozporządzenie Rady Minis
trów z dnia 29.XII.1S®0 r. w sprawie 
wysokości składek na ubezpieczenie 
społeczne za pracowników uspołecznio
nych zakładów pracy.

Adw. J. Górny podziękował człon
kom za współpracę i poprosił również 
zebranych q zaniechanie proponowania 
jego kandydatury do władz organi
zacji.

Po złożeniu sprawozdania przez I se

kretarza POP rozpoczęła się burzliwa 
dyskusja. Wszyscy ¡zabierający głos 
dyskutanci z aprobatą przyjęli stano
wisko organizacji co do poruszanych 
problemów, podkreślając jednocześnie, 
że tylko wałka o swoje prawa może 
przynieść radykalną zmianę w adwoka
turze.

Adw. K. Wyczesany jako delegat na 
konferencję Miejską PZPR w Olszty
nie stwierdził, że program partii mimo 
głoszonej odnowy nie zmienił się, da
lej w wielu sprawach działacze posłu
gują się sloganami.

Adw. S. Zienkiewicz zaproponował, 
aby wybrać najpierw I sekretarza, a 
potem egzekutywę, przy czym kandy
daci na I sekretarza mogą również 
kandydować do egzekutywy.

W wyniku wyborów nowym sekre
tarzem POP PZPR przy Radzie Ad
wokackiej w Olsztynie został adw. Jó
zef Bober, a członkami egzekutywy — 
apl. adw. Jadwiga Panisko i adw. Mi
rosław Napiórkowski.

W imieniu nowych władz zebranie 
zakończył adw. J. Bober, który podzię
kował za wybór d okazane mu zaufa
nie. Wyrażono też podziękowanie do
tychczasowemu sekretarzowi adw. 
J. Górnemu za jego pracę.

apl, adw. Jadwiga Panisko

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

VI O g ó l n o p o l s k i  A d w o k a c 
k i  Z l o t  S a m o c h o d o w y .  W bie
żącym roku Izba Adwokacka w Rze
szowie obchodzi jubileusz XXX-lecia 
swego istnienia. Obchody jubileuszowe, 
wbrew dotychczasowej tradycji w na
szej Izbie, tym razem obchodzone były 
bardzo skomnde. W czasie bowiem Zgro
madzenia Delegatów Izby poświęcono 
tej rocznicy tylko jeden z punktów ze
brania, a mianowicie referat na temat 
XXX-lecda Izby (wygłosił je wicedzie
kan Rady adw. Mieczysław Cincio).

Natomiast jednym . z kulminacyj
nych punktów grogramu obchodów ju

bileuszowych był zorganizowany w 
dniach od 3 do 6 WTześnia 1981 r 
przez Koło Nr 44 PTTK przy Izbie 
rzeszowskiej VI Ogólnopolski Zlot Sa
mochodowy Adwokatów w Solinie.

Wbrew oczekiwaniom impreza ta zo
stała zorganizowana znakomicie przy 
dużej frekwencji uczestników Zlotu.

Do udziału w Zlocie zgłosiło się 13 
załóg złożonych z kolegów .adwokatów 
z Warszawy, Łodzi, Katowic, Rybnika. 
Szczekocin i Prudnika (woj. opolskiego), 
a nadto szereg kolegów z naszej Izby.

Uczestnicy Zlotu zgłosili się już w 
dnliu 3 września br. w Łańcucie i zo


