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wypaczeniem głoszenie zapatrywania, że adwokaci i radcowie prawni „odbyli taką 
samą aplikację”, skoro wiadomo, że aplikacja adwokacka była i jest pod względem 
rozległości tematycznej bogatsza, bardziej wszechstronna i ukierunkowana wprost 
na świadczenie usług prawnych przed organami rozstrzygającymi spory. W dążeniu 
autora do wyszukiwania dla radców prawnych dodatkowych źródeł zarobków 
zapomniał on o tym, że mogą oni być np. bardzo przydatni w redakcjach gazet 
i czasopism w udzielaniu ludności porad prawnych. Przecież poradnictwo prawne 
jest właśnie mocną stroną ich zawodu.

W recenzji książki Zdzisława Leszczyńskiego pt. Ochrona zdrowia robotników 
to Królestwie Polskim, ogłoszonej w „Gazecie Prawniczej” (nr 20 z dnia 16 paź
dziernika 1983 r.) pod tytułem: Narodziny prawa pracy, jej autor, podpisujący się 
(mil.), zwrócił m.in. uwagę na osobę adwokata Feliksa Kramsztyka, działającego 
w drugiej połowie XIX wieku. Autor recenzji zaznaczył w niej:

„Szkoda, że w bibliografiii — a więc i w książce — zabrakło śladu po Feliksie 
Kramsztyku, jednym z wybitnych znawców prawa fabrycznego, adwokacie-cywi- 
liście i wieloletnim radcy prawnym w znanej warszawskiej fabryce: Lilpop, Rau 
i Loewenstein, autorze kilku ciekawych prac z tego zakresu (m.in. „O prawie 
fabrycznym” 1894 r. i „Prawo fabryczne obowiązujące i ubezpieczenie robotników 
w niektórych państwach europejskich”, 1896 r.) (...).”

s.m.

K R O Y f f t l

I. KRONIKA CENTRALNA

1.

Nowy minister sprawiedliwości

W dniu 22 listopada 1983 r. Sejm na 
wniosek Prezesa Rady Ministrów po
wołał na stanowisko Ministra Spra
wiedliwości ob. Lecha Domerackiego. 
Poniżej podajemy życiorys nowo mia
nowanego członka Rządu, z którym sa
morząd adwokacki ma bliskie kon
takty.

L e c h  D o m e r a c k i  

Minister Sprawiedliwości

Lech Domeracki urodził się w 1929 r. 
w Poznaniu w rodzinie robotniczej.

Pracował zarobkowo od 1948 r. W 1950 r. 
ukończył 11-klasową szkołę podstawo
wą typu licealnego dla młodzieży pra
cującej w Poznaniu, a w 1953 r. stu
dia prawnicze stopnia I w Uniwersyte
cie Poznańskim. Stopień magistra praw 
uzyskał w 1959 r., a stopień naukowy 
doktora praw w 1971 r.

Od 1953 r. jest pracownikiem resortu 
sprawiedliwości. Przeszedł przez wszy
stkie szczeble kariery zawodowej: od 
aplikanta sądowego — poprzez asesora, 
sędziego Sądu Powiatowego i wicepre
zesa Sądu Powiatowego — do sędziego 
Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Był
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wiceprezesem tego Sądu, dyrektorem 
departamentu w Ministerstwie Spra
wiedliwości, a następnie powołany zo
stał na prezesa Sądu Wojewódzkiego 
w Poznaniu.

i--------------------------- -------------------------------

Wizyta Prezesa N

W dniu 20 października 1983 r. Pre
zes NRA adw. Maria Budzanowska 
przyjęta została w Belwederze przez 
Przewodniczącego Rady Państwa prof. 
dra Henryka Jabłońskiego, któremu 
towarzyszył Zastępca Przewodniczącego 
prof. dr Kazimierz Secomski. W czasie 
wizyty omówione zostały węzłowe pro
blemy adwokatury i kierunki działania 
samorządu adwokackiego po Krajowym 
Zjeździe Adwokatury. Stosownie do po
czynionych uzgodnień całe Prezydium 
NRA — po uchwaleniu programu ka-

Od 1947 r. członek OMTUR, następ
nie ZMP. W PZPR od 1955 r.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski.

w Radzie Państwa

dencyjnego — zostanie przyjęte przeż 
Przewodniczącego Rady Państwa.

W dalszym toku wizyty Przewodni
czący Rady Państwa podkreślał celo
wość działań zmierzających do podnie
sienia społecznej oceny pracy adwoka
tów oraz potrzebę instytucjonalnego 
współdziałania z organami sprawiedli
wości w zakresie stosowania prawa. 
Zwrócił też uwagę na potrzebę oceny 
organu samorządu skuteczności pomocy 
prawnej świadczonej przez adwokatów.

3.
Sympozjum w Wiśle

Adw. prof. dr hab. Kazimierz Bu
chała złożył na posiedzeniu Prezydium 
NRA w dniu 14 października 1983 r. 
sprawozdanie ze swego udziału w sym
pozjum, zorganizowanym w Wiśle przez 
ORA w Katowicach. Sympozjum miało 
m.in. na celu integrację środowiska.

Tematyką sympozjum była problema
tyka podatkowa oraz ustawa o postępo
waniu z nieletnimi.

Dyskusja była żywa i ciekawa, 
świadcząca o dobrej znajomości przed
miotu przez jej uczestników.

4.
Relacja z udziału w pracach Komisji Rady Krajowej PRON

Prezydium NRA przyjęło w dniu 24 
października 1983 r. informację prezesa 
NRA adw. Marii Budzanowskiej co do 
jej udziału w dniu 18 października 
1983 r., w charakterze eksperta, w po

siedzeniu Komisji Prawa i Prawo

rządności Rady Krajowej PRON. Przed
miotem obrad były zmiany w ustawie 
paszportowej. Komisja, po przyjęciu 
ekspertyzy, zdecydowała wysłać do 
Sejmu PRL wnioski zmierzające do 
zwiększenia gwarancji prawa obywa-
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tela do paszportu, m.in. przez sądową korzystanie w tych sprawach z zastęp- 
kontrolę wydanych decyzji- oraz przez stwa adwokackiego.

5.
Sprawy organizacyjne adwokatów wykonujących zawód indywidualnie

Dyrektor Generalny Ministerstwa 
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych dr Jerzy 
Pacho złożył w dniu 19 października 
1983 r. wizytę Prezesowi NRA adw. 
M. Budzanowskiej. W czasie wizyty 
omówiona została m.in. sprawa świad
czeń na rzecz ubezpieczeń społecznych 
dokonywanych przez adwokatów wy

konujących zawód indywidualnie. Roz
ważono możliwość rozciągnięcia na tę 
grupę adwokatów przepisów, jakie obo
wiązują adwokatów zespolonych.

Prezydium NRA w najbliższym cza
sie wystąpi z propozycją rozwiązań 
prawnych tych zagadnień.

6.
Utrata mocy obowiązującej przepisów o obsłudze prawnej 

jednostek gospodarki uspołecznionej przez zespoły adwokackie'

Na podstawie zarządzenia nr 6 Pre- 
czeń na rzecz ubezpieczeń społecznych 

1983 r. w sprawie utraty mocy obo
wiązującej niektórych zarządzeń, okól
ników i pism okólnych Prezesa Rady 
Ministrów, ogłoszonych w Monitorze 
Polskim (M.P. Nr 10, poz. 56) — utra
ciło moc obowiązującą (poz. 27 wykazu) 
m.in. zarządzenie nr 36 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 26 kwietnia 1964, r. 
w sprawie wytycznych do wykonywa-. 
nia obsługi prawnej jednostek gospo

darki uspołecznionej przez zespoły ad
wokackie (M.P. Nr 31, poz. 135).

W ten sposób w nowym stanie 
prawnym, wynikającym z przepisów 
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo 
o adwokaturze, obsługa prawna jed
nostek gospodarki uspołecznionej przez 
zespoły adwokackie może być — do 
czasu wydania nowych przepisów — 
wykonywana bez ograniczeń na zasa
dach umownych.

7.
Obniżenie od wynagrodzeń adwokatów-członków zespołów adwokackich 

podatku od wynagrodzeń

Z dniem 1 listopada 1983 r. weszło 
w życie i Aia zastosowanie w stosunku 
do wynagrodzeń należnych po tym dniu 
rozporządzenie Ministra Finansów z 
dnia 8 października 1983 r. w sprawie 
podatku od wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w nie uspołecznionych 
zakładach pracy i przez osoby fizyczne 
oraz od wynagrodzeń adwokatów-człon

ków zespołów adwokackich (Dz. U. Nr 
58, poz. 264)). Stopa procentowa podat
ku od wynagrodzeń została w stosun
ku do adwokatów-członków zespołów 
adwokackich obniżona i od wynagro
dzeń miesięcznych przekraczających 
5.000 zł (wypłacanych przez pierwszego 
pracodawcę) wynosi 12°/«.
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8.

Naukowcy-prawnicy członkami Polskiej Akademii Nauk

Rada Państwa zatwierdziła w listo
padzie 1983 r. dokonany w dniu 27 
maja 1983 r. wybór 25 członków rzeczy
wistych spośród członków koresponden
tów PAN oraz 38 nowych członków 
korespondentów PAN.

Do grona członków korespondentów 
Polskiej Akademii Nauk wybrani m.in.

zostali: prof. zwycz. dr Juliusz Ba r 
dach ,  kierownik Zakładu Historii 
Państwa i Prawa Uniwersytetu War
szawskiego, i prof. zwycz. dr Jerzy 
W r ó b l e w s k i ,  rektor Uniwersytetu 
Łódzkiego, kierownik Zakładu Teorii 
Państwa i Prawa Uniwersytetu Łódz
kiego.

9.
Nominacje profesorów nauk prawnych

W dniu 24 października 1983 r. od
było się w Belwederze wręczenie nomi
nacji na tytuły profesorów zwyczajnych 
i profesorów nadzwyczajnych, nadane 
przez Radę Państwa na wniosek Pre
zesa Rady Ministrów kilkudziesięciu 
pracownikom nauki w wyższych uczel
niach i w instytucjach naukowo-ba
dawczych.

Z rąk Przewodniczącego Rady Pań

stwa prof. dra Henryka Jabłońskiego 
nominacje takie otrzymali m.in. także 
uczeni w dziedzinie nauk prawnych.

Tytuł naukowy profesora zwyczaj
nego w tej dziedzinie otrzymali: prof. 
dr Janusz B o r k o w s k i  z Uniwersy
tetu Łódzkiego i prof. dr Wiesław L i
t e w s k i  z Uniwersytetu Jagielloń
skiego.

10.

Wizyta kierownictwa Zrzeszenia Prawników NRD 
w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej

W dniu 12 października 1983 r. zło
żyła wizytę w siedzibie NRA delegacja 
Zrzeszenia Prawników NRD (Juristen- 
verein der DDR), będąca w naszym 
kraju gościem Zarządu Głównego Zrze
szenia Prawników Polskich.

Delegację przyjęła prezes NRA adw. 
Maria Budzanowska w obecności nie
których członków Prezydium NRA 
i członków Komisji Zagranicznej NRA. 
W skład delegacji pracowników z NRD 
wchodzili: jako przewodniczący —
Kurt K a t t a n e k ,  z-ca sekr. gen. 
Z. Gł. Zrzeszenia; członkowie: Gerhard 
H a ii s 1 e r, członek Z. Gł. Zrzeszenia 
i przewodniczący Kolegium Adwokatów

w stolicy NRD Berlinie, oraz Harry 
M u e 11 e r, prezes Okręgowego Za
rządu Zrzeszenia w Rostocku, prokura
tor wojewódzki.

Po wzajemnej prezentacji członków 
delegacji prezes NRA adw. M. Budza
nowska przedstawiła podstawy prawne 
i strukturę adwokatury w PRL oraz 
informację o działalności adwokatów 
w systemie polskiego wymiaru spra
wiedliwości i o publicznoprawnych 
funkcjach adwokatury w Polsce, tu
dzież o sprawach socjalnych adwoka
tów i szkoleniu aplikantów adwokac
kich.

Goście złożyli adw. Marii Budzanow-
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skiej gratulacje z okazji niedawnego 
wyboru na stanowisko prezesa Na
czelnej Rady Adwokackiej.

W imieniu delegacji NRD adw. G. 
Haiisler skierował do prezesa NRA za
proszenie do bliższej współpracy z praw
nikami, zwłaszcza adwokatami z NRD, 
oraz udzielił informacji o stanie adwo
katury w NRD (w 1980 r. adwokatura 
uzyskała w tym kraju nowe podstawy 
prawne swego działania). Adwokaci w 
NRD zgrupowani są w — celu wyko
nywania zawodu — w kolegiach ad
wokackich mających osobowość praw
ną (Kollegium der Rechtsanwälte der 
DDR), przy czym liczba adwokatów w 
tych kolegiach wynosi 550 członków. 
Ponadto wykonują zawód w NRD ad
wokaci od spraw zagranicznych (jest 
ich 30), oraz inni adwokaci wykonujący 
zawód adwokata indywidualnie. Podob
nie jak w Polsce, obowiązuje w NRD 
zakaz łączenia zawodu adwokata z za
wodem radcy prawnego, ale kolegia 
adwokackie w szerokim zakresie wy

konują obsługę prawną jednostek gos
podarki uspołecznionej (np. Kolegium 
Adwokackie w Berlinie obsługuje stale 
około 100 przedsiębiorstw).

Adwokaci w NRD nie mają naczel
nego organu samorządu adwokackiego 
jak w Polsce (NRA), ale działa tam 
Rada Przewodniczących Kolegiów Ad
wokackich, która m.in. wydaje różne 
wytyczne np. w zakresie doskonalenia 
zawodowego, kształcenia aplikantów, 
tudzież koordynuje działalność poszcze
gólnych kolegiów adwokackich. Na etat 
aplikantów adwokackich przyjmuje się 
rocznie w NRD ok. 30 młodych praw
ników.

W imieniu delegacji adw. G. Haiisler 
wręczył prezesowi NRA adw. M. Bu- 
dzanowskiej upominek okolicznościo
wy oraz zbiór przepisów o adwokaturze 
w NRD, a Goście zostali obdarowani 
przez prezesa NRA również okolicz
nościowym upominkiem.

s .m i

(I. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  b i a ł o s t o c k a

Po trzyletniej przerwie wznowiona 
została tradycja corocznych niegdyś 
sympozjów Białostockiej Izby Adwo
kackiej. Tegoroczne sympozjum szko- 
leniowo-integracyjne Izby białostockiej 
odbyło się w dniach od 6 do 9 paź
dziernika 1983 r. w Giżycku w woj. su
walskim. Uczestniczyło przeszło stu 
adwokatów i aplikantów adwokackich. 
Przybyli także zaproszeni goście, a 
wśród nich: prezes Naczelnej Rady Ad
wokackiej adw. Maria Budzanowska, 
członek NRA adw. Eugeniusz Sindlew- 
ski, dziekan Okręgowej Rady Adwo
kackiej w Olsztynie adw. Wojciech Gry- 
czewski oraz przedstawiciele władz po
litycznych i sądowo-prokuratorskich z

terenu trzech województw wchodzących 
w skład naszej Izby.

Pierwszy dzień sympozjum poświę
cony był sprawom organizacyjnym. 
Drugiego dnia, w godzinach przedpo
łudniowych, uroczystego otwarcia sym
pozjum dokonał dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Białymstoku adw. 
Witold Powichrowski, witając zapro
szonych gości i członków izby. W krót
kim wystąpieniu dziekan W. Powich
rowski zapoznał zebranych z ważniej
szymi aktualnymi problemami Izby bia
łostockiej. Omówił między innymi wa
runki lokalowe zespołów adwokackich, 
sprawę wizytacji oraz zagadnienia 
związane z odbywaniem aplikacji ad



128 Kronika N r 12 (312)

wokackiej w świetle nowej ustawy o 
adwokaturze. Poruszył także różne 
problemy, jakie się wyłaniają na tle 
należycie prowadzonej polityki kadro
wej. Przypomniał o treści art. 19 (pra
wa o adwokaturze, który spowoduje 
odejście z zespołów adwokackich z te
renu Izby białostockiej — do końca 
bieżącego roku — 19 kolegów adwoka
tów w związku z ukończeniem przez 
nich siedemdziesiątego roku życia. Jako 
jeden z delegatów Izby białostockiej na 
zakończony niedawno Krajowy Zjazd 
Adwokatury, dziekan W. Powichrowski 
zapoznał zebranych z ważniejszymi za
gadnieniami poruszonymi na Zjeździe, 
a  także z wynikami wyborów do na
czelnych władz adwokatury. Na zakoń
czenie swego wystąpienia dziekan Po
wichrowski poświęcił nieco uwagi spra
wom etyki zawodowej adwokatów, a 
także podkreślił konieczność pełnej in
tegracji wszystkich członków Izby.

Po tym wystąpieniu głos zabrała 
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
adw. Maria Budzanowska podkreślając 
na wstępie, iż zaproszenie do udziału 
w sympozjum Białostockiej Izby Adwo
kackiej w Giżycku przyjęła jeszcze jako 
wiceprezes NRA, a więc nie będąc 
jeszcze jej prezesem. Wyraża radość, 
iż może obecnie spotkać się z kolegami 
z Białostockiej Izby Adwokackiej i speł
nić wobec nich swój korporacyjny obo
wiązek. Wyraziła także pragnienie, aby 
okres, w którym będzie sprawowała 
funkcję prezesa NRA, był okresem wza
jemnego zrozumienia.

Przechodząc następnie do krótkiego 
omówienia roli i zadań, jakie stoją 
przed adwokaturą, prezes NRA M. Bu
dzanowska stwierdziła, że adwokatura 
powinna służyć w naszym życiu pań
stwowym konstrukcji, a nie destrukcji, 
Adwokatura bowiem jest zawodem ma
jącym na celu prawidłowe stosowanie 
prawa wobec obywatela, wobec czło
wieka. Służymy jako adwokaci wymia
rowi sprawiedliwości, a wymiar spra
wiedliwości jest wykładnią funkcjono

wania państwa i funkcjonowania pra
wa. Musimy jako adwokaci umieć 
współdziałać z organami władzy i or
ganami wymiaru sprawiedliwości na 
każdym szczeblu. Pozycja nasza jako 
adwokatów powinna się wyrażać w for
mule partnerstwa. Mówiąc o sprawach 
należytego funkcjonowania samorządu 
adwokackiego, prezes NRA podkreśliła 
konieczność rzeczywistej kolegialności 
pracy Rady Naczelnej dodając, że w 
taki sam sposób powinny także praco
wać organy szczebla okręgowego^ Wska
zała na konieczność przywrócenia ze
społom, adwokackim, jako najniższym 
ogniwom samorządu adwokackiego, 
charakteru rzeczywistego organu sa
morządowego.

Kończąc swe wystąpienie prezes Bu
dzanowska stwierdziła, że przy wyko
nywaniu funkcji prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej kierować się będzie 
dobrem całej adwokatury. Prosi jednak 
o głosy krytyczne, będą one bowiem 
najlepszym sygnałem do przeprowadze
nia samokontroli. Różnice zdań, jeśli 
będą, nie powinny nas dzielić, ale łą
czyć.

Uczestnicy sympozjum wysłuchali 
następnie bardzo interesującego i szcze
gólnie ciekawie przekazanego wykładu 
adw. Eugeniusza Sindlewskiego .na te
mat etyki adwokackiej i metodyki wy
konywania zawodu adwokackiego.

Tego samego dnia po południu duża- 
część obecnych na sympozjum adwo
katów wzięła udział w wycieczce kra
joznawczej po ziemi giżyckiej do byłej 
kwatery Hitlera w Gierłoży oraz do 
zabytkowego kościoła w miejscowości 
Sw. Lipka. Wieczorem w czasie uro
czystej, wspólnej kolacji uczestnicy 
sympozjum mieli okazję do wymiany 
poglądów na tematy zawodowe i kole
żeńskie.

Trzeci dzień obrad wypełniły zebra
nia kierowników zespołów adwokac
kich, członków zespołu wizytatorów 
przy ORA oraz zastępców rzecznika 
dyscyplinarnego. Poświęcone one były
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głównie aktualnym problemom pracy 
w zespołach adwokackich, zagadnieniom 
wizytacji oraz innym sprawom i pro
blemom wynikającym z nowego pra
wa o adwokaturze. W godzinach popo
łudniowych odbyła się wycieczka stat
kiem po malowniczych jeziorach ma
zurskich Tajty i Kisajno.

W czwartym i ostatnim dniu sym
pozjum zebrani wysłuchali wykładu 
adw. Andrzeja Warfołomiejewa na te
mat prawa podatkowego. Ożywiona 
dyskusja i bardzo wiele pytań zada
nych przez słuchaczy prelegentowi 
świadczyły o dużym zainteresowaniu

adwokatów poruszonymi w wykładzie 
zagadnieniami.

Zgodnie z założeniem organizatorów 
tegoroczne sympozjum Białostockiej 
Izby Adwokackiej stało się dobrą for
mą podnoszenia poziomu zawodowego 
i samorządowego uczestniczących w nim 
adwokatów. Było ono również, co zgod
nie podkreślili wszyscy uczestnicy, 
atrakcyjną okazją do przyjemnego re
laksu i udaną sposobnością do pogłę
bienia integracji członków Izby.

adw. Jerzy Korsakt

I z b a  1 u b e 1s k a

1. U k o n s t y t u o w a n i e  s i ę  
O k r ę g o w e g o  S ą d u  D y s c y p l i 
n a r n e g o .  Dnia 23 czerwca 1983 r. 
pod przewodnictwem wybranego wcześ
niej na Zgromadzeniu prezesa Okręgo
wego Sądu Dyscyplinarnego w Lubli
nie adw. Konstantego Winklera odbyło 
się plenarne posiedzenie tego Sądu. Te
matem posiedzenia był wybór wice
prezesa i sprawy organizacyjne. W gło
sowaniu tajnym niemal jednogłośnie 
(przy jednym głosie przeciwnym) funk
cję wiceprezesa Okręgowego Sądu Dys
cyplinarnego powierzono adw. Andrze
jowi Śląskiemu, członkowi Zespołu Ad
wokackiego Nr 1 w Lublinie.

Omówiono również sprawy organi
zacyjne związane z funkcjonowaniem 
Sądu, kładąc przy tym akcent na sze
roko rozumianą działalność profilak
tyczną.

2. U d z i a ł  d e l e g a c j i  l u b e l 
s k i e j  w p r a c a c h  K r a j o w e g o  
Z j a z d u  A d w o k a t u r y .  W I  Kra
jowym Zjeździe Adwokatury w War
szawie wzięła udział 14-osobowa dele
gacja z naszej Izby na czele z przewod
niczącym delegacji, dziekanem ORA 
adw. Janem Czyżewskim (on również 
miał mandat delegata).

W pracach komisji zjazdowych brali 
udział: w Wyborczej — adw. Andrzej 
Śląski, we Wnioskowej — adw. Ire
neusz Bieniaszkiewicz (jeden z sekre
tarzy), Regulaminowej — adw. Piotr 
Pytka i w Skrutacyjnej — adw. Wi
told Rychter.

Ze strony delegacji lubelskiej głos 
zabierali: adw. Jan Czyżewski, który 
zwrócił m.in. uwagę na niebezpieczeń
stwo dla ogólnego poziomu zawodowego 
płynące z obligatoryjnych wpisów rad
ców prawnych na listę adwokatów, oraz 
adw. Wojciech Jarosławski, który pod
dał krytyce dyskryminowanie adwo
katów z powodu wieku i domagał się 
pozytywnych zmian w tym względzie. 
Ponadto w kwestiach proceduralnych 
występowali: med. W. Jarosławski
i mec. Tomasz Przeciechowski.

Do naczelnych władz adwokatury 
kandydowali: adw. Jerzy Markiewicz — 
na przewodniczącego I Krajowego 
Zjazdu Adwokatury i do Naczelnej Ra
dy Adwokackiej, adw. Ferdynand Ry
marz — do NRA, a adw. Adam Jurkie
wicz i adw. Krzysztof Zawadzki — do 
Wyższego Sądu Dyscyplinarnego (mec. 
Adam Jurkiewicz nie przyjął zgłoszo-

9 — P a le s tra
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nej przez delegację kandydatury). Man
dat zastępcy członka Wyższego Sądu 
Dyscyplinarnego uzyskał mec. Krzysztof

Zawadzki, a członka Naczelnej Rady 
Adwokackiej — niżej podpisany.

adw. Ferdynand Rymarz

I z b a  w a ł b r z y s k a

P r z e b i e g  Z g r o m a d z e n i a  Iz
by  A d w o k a c k i e j  w W a ł b r z y 
c h u  w1 d n i u  25 c z e r w c a  1983 r. 
Zwołane na dzień 25 czerwea 1983 r. 
Zgromadzenie Izby adwokackiej w 
Wałbrzychu było trzecim kolejnym 
Zgromadzeniem Izby od czasu jej po
wstania w 1976 r., na którym dokonano 
wyboru organów samorządowych. Obra
dy toczyły się, podobnie jak pierwsze
go Zgromadzenia, w sali gościnnego 
Klubu NOT Kopalni W.K. „Thorez” w 
Wałbrzychu. Porządek obrad nie odbie
gał w zarysach od poprzednich. Wy
pełniały go jednak nowe punkty prze
widujące zgłaszanie kandydatów na de
legatów na Krajowy Zjazd Adwokatury 
oraz wybory tychże delegatów.

Otwarcia Zgromadzenia dokonał 
dziekan Rady adw. Stanisław B a r a 
n o w s k i .  W swoim obszernym spra
wozdaniu dziekan przedstawił proble
my, z jakimi spotkała się Rada w 
okresie trwania kadencji, i starał się 
odpowiedzieć na zadane sobie pytanie, 
czy Rada wykonała zadania i spełniła 
postulaty członków Izby. Na wstępie 
mówca podkreślił, że ostatnia cztero
letnia kadencja przypadła na przeło
mowy okres w kraju, który cechował 
dramatyczne i niezwykle ważne wy
darzenia społeczno-polityczne, a także 
gospodarcze. Podjęte próby pojednania 
narodowego na gruncie realiów życia 
społeczno-politycznego 1981 r. nie po
wiodły się. Wprowadzenie stanu wo
jennego oraz intensywne wysiłki zmie
rzające do stabilizacji gospodarki i ży
cia społeczeństwa postawiło również 
wiele trudnych problemów przed ad
wokaturą polską. Jakkolwiek adwoka
tura jest nielicznym środowiskiem, to 
jednak przez swe ważkie funkcje za

wodowe nie może stać na uboczu za
chodzących zmian. Z tej racji byliśmy 
i pozostaniemy rzecznikami odnowy we 
wszystkich dziedzinach życia. Warun
kiem zaś wszelkich pozytywnych zmian 
jest respektowanie i poszanowanie pra
wa zarówno przez obywateli jak i wła
dze. Tak więc problemy praworząd
ności zawsz wysuwały się na czoło po
stulatów społecznych w dążeniu do rze
czywistej realizacji ideałów socjalizmu 
i derpokracji w powszechnym życiu 
narodu. W minionym okresie szturmu 
i naporu — stwierdził dziekan — sta
raliśmy się swoje obowiązki społeczne 
i zawodowe wykonywać w sposób właś
ciwy. W Radzie jak również całej spo
łeczności adwokackiej Izby nie nastą
piła polaryzacja sił politycznych.

Adwokatura w sprawach zawodo
wych wysunęła postulat zmiany ustawy 
prawa o adwokaturze. Niezwykłe, his
toryczne wręcz znaczenie miał Ogólno
polski Zjazd Adwokatów, jaki się od
był w dniach 3 i 4 stycznia 1981 r. w 
Poznaniu. Istotnym osiągnięciem było 
powołanie Komisji Legislacyjnej, która 
opracowała projekt ustawy nowego 
prawa o adwokaturze. Ze szczególnym 
naciskiem należy podkreślić, że mimo 
wprowadzenia stanu wojennego prace 
nad nową ustawą nie zostoły zahamo
wane i przy pełnej aprobacie kół po
selskich PZPR, SD i ZSL projekt po
selski uzyskał akceptację Sejmu w po
staci nowej ustawy. Zauważyć przy 
tym należy, że mimo trwających przez 
kilka miesięcy dyskusji o komisjach 
sejmowych oraz zgłaszanych przez re
sort wymiaru sprawiedliwości popra
wek zasadnicze zmiany postulowane 
przez środowisko zostały w pełni utrzy
mane w nowym kształcie prawa o ad
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wokaturze. Prawo o adwokaturze 
uwzględnia więc w zasadzie wszystkie 

podstawowe wnioski wysuwane przez 
środowisko adwokackie w czasie Zjaz
du i prac Komisji Legislacyjnej. Usta
wa ta jest znacznym krokiem naprzód 
w kierunku zapewnienia pełnej samo
rządności korporacji i stwarza warunki 
umożliwiające realizację celów i zadań 
społecznych adwokatury określonych w 
ustawie. Nakłada to jednocześnie zwię
kszone obowiązki i dalej idącą odpo
wiedzialność samorządu adwokackiego 
w celu zapewnienia jak najlepszej ob
sługi prawnej społeczeństwa.

Zasadnicza działalność Rady skupia 
się w trzech zagadnieniach, stanowią
cych jeden blok spraw. Są to sprawy 
kadrowe, sprawy doskonalenia zawo
dowego i godności wykonywania za
wodu oraz sprawy bytowe.

Jeśli chodzi o sprawy kadrowe, to 
Rada Adwokacka szczegółowo badała 
osobę kandydata na wpis, mając na 
uwadze również to, by nie dopuścić do 
pauperyzacji zawodu, a w każdym 
razie, aby temu procesowi jak najbar
dziej się przeciwstawić.

Adwokatura jako zawodowa część 
społeczności również została dotknięta 
procesem inflacyjnym. Ostatnia zmiana 
taryfy adwokackiej też częściowo już 
się zdezaktualizowała na niekorzyść ad
wokatury. Taksa adwokacka musi być 
relatywna i odpowiadać możliwościom 
płatniczym klienta, a te ostatnio też się 
znacznie obniżają. Średni zarobek ad
wokata Izby oscyluje wokół kwoty 
15.000 zł miesięcznie, a więc nie odbie
ga od średniego wynagrodzenia krajo
wego. Adwokaci nie uchylają się od 
skutków kryzysu i ponoszą jego spo
łeczne koszty, starają się własne koszty 
minimalizować.

Naczelna Rada Adwokacka określiła 
limit etatów adwokackich dla Izby na 
100 adwokatów i 9 aplikantów adwo
kackich. Rada Adwokacka dokonała 
podziału tych etatów na poszczególne 
zespoły i w związku - z tym przedsta

wiła plan etatyzacji, zwany również 
planem rozmieszczenia adwokatów, 
Walnemu Zgromadzeniu jako wniosek 
Rady do akceptowania. Liczba 100 ad- 
-wokatów wykonujących zawód w zes
połach jest liczbą maksymalną dla Izby., 
Przekroczenie jej grozi obniżeniem wy
nagrodzeń adwokatów, jak również bę
dzie miało wpływ na stosunki mię
dzyludzkie w zespołach. Liczba 9, a. 
przedtem 10 aplikantów adwokackich 
Izby jest liczbą znaczną, bo przez 2 lub 
3 lata odmładza -naszą Izbę o 10 no
wych członków, co w planie perspekty
wicznym musi i tak doprowadzić do 
zwiększenia liczy etatyzowanych.

W planie rozmieszczenia adwokatów 
Wałbrzych nie jest uprzywilejowany 
w stosunku do innych miejscowości 
stanowiących siedzibę zespołów. Prze
ciwnie, przewidziana liczba 26 adwoka
tów powinna ulec zmniejszeniu, gdyż 
Wałbrzych nie jest siedzibą Sądu Wo
jewódzkiego i Prokuratury Wojewódz
kiej, co ma niewątpliwie wpływ na li
czbę spraw w zespołach w Wałbrzychu. 
Rada nie podziela również zdania pre
zesów Sądów Wojewódzkich w Jele
niej Górze i w Wałbrzychu, z siedzibą 
w Świdnicy, o potrzebie zwiększenia 
liczby adwokatów w kilku miejsco-' 
wościach Izby. Trudności, jakie się wy
łoniły w niektórych sądach w związku 
z nieobecnością adwokata na rozpra
wach, były powodowane głównie przy
czynami niezależnymi od adwokata 
(głównie opóźnieniami — często znacz
nymi — w rozpoczęciu rozprawy).

Zajmując się sprawami kadrowymi,' 
Rada miała nieustannie na uwadze do
skonalenie zawodowe. W minionej ka^ 
dencji wprawdzie nie zorganizowano 
sympozjum szkoleniowego dla całej 
Izby, co jest istotnym mankamentem, 
jednakże starano się wpłynąć na zes
poły, ażeby realizowały szkolenie we- 
wnątrzzespołowe. W obecnej dobie 
ogromnej aktywności legislacyjnej kOy 
nieczne jest omawianie nowych prze
pisów na zebraniach zespołów i na<
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organizowanych w tym celu spotka
niach członków zespołów.

Mając na uwadze warunki bytowe 
adwokatów, a w szczególności to, że 
wynagrodzenie netto adwokatów kształ
tuje się często poniżej 50”/o obrotów 
zespołu, Bada ograniczyła swoje wy
datki tak, ażeby nie zwiększać dotych
czasowej składki zespołów . w wyso
kości 6,5°/o.

Niezmiernie ważne są również za
dania pracy społecznej adwokatów. 
W chwili obecnej, niezależnie od trady
cyjnych form tej pracy w organiza
cjach społecznych, jak ZPP, ZBoWiD, 
Liga Kobiet, PCK i inne, członkowie 
Izby włączyli się do Federacji Kon
sumentów, udzielając pomocy prawnej

uczestnicząc w podejmowanych ini
cjatywach. Zadania społeczne adwo
katury, zwłaszcza w dzisiejszym okre
sie, są znaczne. Nakreślone są one wy
tycznymi Naczelnej Rady Adwokackiej 
i ujęte w referacie prezesa NRA prof. 
Kazimierza Buchały pt. „Zadania ad
wokatury u progu wejścia w życie 
prawa o adwokaturze”. Adwokatura 
powinna się włączyć aktywnie w poczy
nania władz, by nie utracić własnego 
wpływu na kształtowanie się zachodzą
cych procesów.

Kończąc swe sprawozdanie dziekan 
podziękował władzom politycznym, a 
w szczególności Komitetowi Wojewódz
kiemu PZPR w Wałbrzychu, za realną 
pomoc i załatwienie istotnych spraw 
Izby. Podziękował również za współ
pracę członkom organów Izby i Komisji 
działających przy Radzie oraz wszyst
kim członkom Izby, którzy obdarzyli 
go zaufaniem.

Kolejne sprawozdanie złożyli skarb
nik Rady adw. Bogusław B i e r n a t ,  
prezes Sądu Dyscyplinarnego adw. Jan 
G o l c z e w s k i  oraz przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej adw. Józef Mł y 
n a r s k i .  Wystąpił również przewodni
czący Koleżeńskiej Kasy Wzajemnej 
Pomocy adw. Stanisław K 1 e e, przed
stawiając opracowane przez Zarząd

Kasy zmiany do obowiązującego regu
laminu, przewidujące podwyższenie 
składek i możliwość przyznania wyż
szych pożyczek.

Głos zabrał również przedstawiciel 
Naczelnej Rady Adwokackiej w osobie 
dziekana Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Kielcach adw. Ryszarda P o d- 
l i p n i a k a .  W przemówieniu swoim 
nawiązał on do sytuacji społeczno-po
litycznej w kraju i do zadań adwoka
tury na tle nowej ustawy prawa o ad
wokaturze.

W dyskusji wicedziekan Rady Adw. 
Jerzy B r o n i s z  przypomniał okres 
powstawania Izby i obawy, jakie nie
którzy łączyli z przyszłością Izby, czy 
będzie ona w pełni samodzielna. Prze
byty okres siedmiu lat wykazał w 
praktyce, że nie centralizacja, lecz de
centralizacja jest najwłaściwszą formą 
rozwiązywania wszelkich spraw. Zrozu
miano, że decentralizacja władzy i prze
mieszczenie jej w dół stanowi istotę 
konstytucyjnego systemu socjalistycz
nego współuczestnictwa w systemie 
władzy. Upadł zatem mit, że w syste
mie samorządności interesy partyku
larne mogą przesłaniać szersze pro
blemy mające generalne znaczenie. 
Przeciwnie, rozwijanie samorządu, czego 
dowodem jest nowe prawo o adwoka
turze, pozwala na realizację pełnej 
inicjatywy środowiska dbającego o za
gwarantowanie właściwej realizacji za
dań adwokatury w dobrze pojętym in
teresie środowiska oraz w interesie 
społecznym. Siedmioletni okres pracy 
naszych organów samorządowych poz
wala na stwierdzenie, że w sposób 
właściwy uwzględniono w działalności 
korelację obu tych interesów.

Wyrażona ongiś wątpliwość, czy wy
odrębnienie i utworzenie w Izbie sa
modzielnej Koleżeńskiej Kasy Wza
jemnej Pomocy zaspokoi wszelkie 
wnioski i życzenia członków Kasy. 
Złożone przez adw. Stanisława Klee 
sprawozdanie potwierdza zasadność 
podjętych decyzji i w rezultacie wy
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odrębnienie Kasy okazało się korzyst
ne dla członków Izby. Nikt z kolegów 
nie uczynił żadnych uwag, nie było też 
żadnych skarg z powodu nieudzielenia 
pożyczki bądź zapomogi. Zarówno za
pomogi jak i dopłaty były w sposób 
właściwy rozdzielane, a środki finanso
we w pełni zabezpieczały realizację za
dań. Jedynie przy rozdziale daru ad
wokatury austriackiej miały miejsce 
dwie skargi, ale ponieważ dotyczyły 
one byłej Izby wrocławskiej, a nie na
szej Izby, skargi te nie były uzasad
nione (załatwiono je potem u nas po
zytywnie).

Wreszcie wspomnieć należy o tym, 
że wysuwane były również wątpliwoś
ci, czy w sposób właściwy Rada Adwo
kacka organizuje we własnym zakresie 
szkolenie aplikantów. Podkreślić tu 
przy okazji należy, że w okresie sied
miu lat pracy Izba wykształciła a za
razem wychowała 19 młodych adwo- 
katów-członków naszej Izby. Zauważyć 
w tym miejscu należy, że liczba eta
tów aplikanckich ustalona dla Izby 
wydaje się nieco zawyżona. Gdyby w 
okresie dwóch, trzech lat nastąpiło 
przyjęcie 9 nowych aplikantów, to 
płynność kadry aplikantów, a zarazem 
członków Izby byłaby zbyt daleko idą
ca i byłoby rzeczą niemożliwą doko
nanie tak znacznych zmian osobowych. 
Zaznaczyć przy tym należy, że głów
nym źródłem dopływu do zawodu ad
wokackiego powinna być aplikacja ad
wokacka. W świetle bowiem nowej 
ustawy absolwenci studiów prawni
czych mają prawo wyboru. Skoro więc 
decyduje się ktoś odbywać aplikację 
sędziowską czy prokuratorską, to po
winno się to wiązać następnie z wy
konywaniem zawodu. Możliwość odby
cia aplikacji adwokackiej po studiach 
stwarza przed absolwentami studiów 
dylemat wyboru przyszłego zawodu.

Adw. Bronisz podkreślił również w 
swym przemówieniu, w jak trudnych 
warunkach wypadło pracować adwo
katom, zwłaszcza w ostatnim okresie.

Wypełnianie stosowne swoich funkcji 
i roli w szczególnie trudnych warun
kach wymagało właściwej oceny, że 
zapewnienie w pełni zastępstwa pro
cesowego wymaga właściwego zrozu
mienia złożonych problemów.

Co się tyczy doskonalenia zawodo
wego, to adw. Bronisz podkreślił, że w 
1982 r. nie było możliwości zorganizo
wania sympozjum doskonalenia zawo
dowego ze względu na istniejące wów
czas zakazy, natomiast w roku bieżą
cym wybory do organów samorządo
wych utrudniły przygotowania ogólno- 
izbowego sympozjum. Ponieważ samo
rząd — jak zaznaczył dalej adw. Bro
nisz — powinien zawsze mieć na uwa
dze podnoszenie poziomu zawodowego 
członków Izby, przeto przyszła Rada 
powinna zaakceptować w swoim planie 
pracy problematykę doskonalenia zawo
dowego zarówno w zespołach jak 
i przez organizowanie sympozjów szko
leniowych dla całej Izby.

W odniesieniu do sytuacji ekono
micznej adw. Jerzy Bronisz podkreślił, 
że katastrofalny wręcz wzrost kosztów 
administracyjnych stwarza trudną sy
tuację, zwłaszcza w małych zespołach. 
Ustalona taryfa adwokacka uległa czę
ściowej dezaktualizacji. Pod adresem 
naczelnych organów adwokatury należy 
wysunąć postulat wystąpienia z inicja
tywą pewnych zmian, które mogłyby 
mieć wpływ na obniżenie kosztów ad
ministracyjnych. Dotyczy to w szcze
gólności podwyższenia ryczałtu o lOO"/» 
(z 200 na 400 zł). Ponadto wpłaty na 
koszty wydatków powinny być określo
ne jak dotychczas: na 10°/o wpłaty 
zasadniczej bez określenia maksymal
nej granicy 200 zł bądź podwyższenie 
maksymalnej granicy do 500 zł. Gdyby 
nawet nie naruszać zasadniczej taryfy, 
to powyższe dwie zmiany — uwzględ
niając jednocześnie brak jakichkolwiek 
rekompensat oraz obciążenie adwokatu
ry podatkiem od wynagrodzeń — 
stwarzałoby możliwość podwyższeni» 
wynagrodzeń w kwocie 3—4 tys. Nie-
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Wielkie obpiążenie dodatkowe klienta 
w tych dwóch pozycjach dałoby możli
wość zrekompensowania adwokatom 
wzrostu zarówno kosztów utrzymania 
osobistego jak i zespołu. Jednocześnie 
mówca zasygnalizował, że wydane 
ostatnio przepisy przesądziły spór co do 
wysokości składki ubezpieczeniowej, 
ustalając je na 33%.

Ha zakończenie swego, wystąpienia 
'adw. Bronisz podkreślił, że w zakresie 
-.skarg i zażaleń sytuacja w Izbie jest 
stosunkowo dobra. Wśród 21 skarg w 
ostatnim roku zaledwie w jednej spra
wie wszczęto postępowanie dyscypli
narne, albowiem pozostałe skargi w 
wyniku postępowania wyjaśniającego 
bkazały się bezzasadne. Fakt ten świad
czy o stosunkowo dobrej pracy zawo
dowej członków Izby.

Kierownik ZA w Ząbkowicach adw. 
Jerzy B e r n h a r d t  odniósł się kry
tycznie do proponowanej przez Radę 
liczby etatów w Zespole. Wniósł o ob
niżenie tej liczby etatów w Zespole do 
4, uzasadniając to tym, że skoro obec
nie koszty administracyjne Zespołu są 
tak duże, to zatrudnienie jeszcze choć
by 1 adwokata w ZA w Ząbkowicach 
Sl. doprowadziłoby do sytuacji, w któ
rej przeciętna płaca byłaby niższa o 
połowę od średniej krajowej.

Kierownik Zespołu Adwokackiego nr 
'2 w Wałbrzychu adw. Stanisław W a- 
s i e k o w s k i wypowiedział się ko
rzystnie o działalności Rady w zakre
sie udzielenia dotacji zespołom na re
mont i urządzenie lokali zespołów. 
W przeciwieństwie do poprzedniej Ra
dy, która gromadziła środki na budowę 
domu wypoczynkowego, ustępująca 
Rada przeznaczyła je na poprawę sy
tuacji lokalowej zespołów, wyposaże
nie lokali w potrzebny sprzęt i pod
niesienie ich stanu estetycznego. De
cyzje te należy uznać za słuszne, je
żeli weźmie się pod uwagę, że wygląd 
lokalu, w którym często klienci spo
tykają się po raz pierwszy z adwoka
tami, może mieć korzystny wpływ na

ocenę naszego środowiska. Lokal w 
takich sytuacjach stanowi wizytówkę 
adwokatury. W dalszej części mówca 
wyraził ubolewanie z powodu niemoż
ności załatwienia przez .Naczelną Radę 
Adwokacką rekompensat dla członków 
rodzin adwokatów w związku z pod
wyżką cen w 1982 r. Dotkliwie odczu
wają to wielodzietne rodziny, w któ
rych adwokat jest jedynym żywicielem. 
W porównaniu z innymi zawodami 
(np. górnikami, w których średnie płace 
są wyższe od średnich wynagrodzeń ad
wokatów) pozbawienie członków rodzin 
adwokatów wypłacanego innym ekwi
walentu może rodzić poczucie krzywdy. 
W interesie rodzin wielodzietnych, któ
re skutki podwyżek cen najbardziej od
czuły, mówca zaapelował o stworzenie 
funduszu socjalnego ze środków zgro
madzonych na koncie 35, z którego 
można by wypłacać ekwiwalenty i w 
ten sposób zespokoić usprawiedliwione 
potrzeby. Wskazał przy tym na znacz
ne rezerwy, jakie posiada Rada na 
wspomnianym koncie, co wynika z 
przedstawionego sprawozdania z dzia
łalności Rady.

W końcowej fazie dyskusji głos za
brał dziekan Samorządu Radców Praw
nych w Wałbrzychu mgr Aleksander 
S z p i l a r e w i c z ,  który zapoznał zgro
madzonych z sytuacją radców praw
nych działających obecnie w ramach 
samorządu radcowskiego i wskazał na 
konieczność współpracy obu samorzą
dów.

Z kolei przewodniczący Zgromadze
nia udzielił głosu przedstawicielowi 
KW PZPR tow. M. W a w r z y ń c z a -  
k o w i, który w kontekście aktualnej 
sytuacji społeczno-politycznej przedsta
wił pracę środowiska prawniczego, oce
niając pozytywnie rolę adwokatury. 
Omówił także problem przestrzegania 
praworządności w dzisiejszej złożonej 
sytuacji państwa. Zapewnił także o peł
nej pomocy i aprobacie Partii dla dzia
łalności adwokatury, życząc w imieniu
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PZPR, ZSL i SD dalszych sukcesów w 
pracach samorządu.

Następnie Zgromadzenie podjęło na
stępujące u c h w a ł y :
1) zatwierdzono preliminarz budżetowy 

na 1983 r.,
2) ustalono składki na rzecz Izby od 

zespołów i od adwokatów radców 
prawnych,

3) ustalono udział zespołów w fun
duszu szkoleniowo-inwestycyjnym 
NRA,

4) zatwierdzono propozycje zmian do 
regulaminu Koleżeńskiej Kasy Wza
jemnej Pomocy,

5) ustalono rozmieszczenie adwokatów 
i aplikantów adwokackich w zes
połach,

6) zobowiązano Okręgową Radę Ad
wokacką do podjęcia inicjatywy w 
sprawie zmian w obowiązujących 
przepisach prawnych, mianowicie w 
celu zwiększenia ryczałtu admini
stracyjnego z kwoty 200 zł do kwoty 
400 zł oraz zwiększenie maksymalnej 
kwoty wydatków do 500 zł,

7) zobowiązano nowo wybrane władze 
samorządowe do postulowania w Na
czelnej Radzie Adwokackiej podję
cia działań do zniesienia podatku 
od wynagrodzeń.
Po dokonaniu wyborów s k ł a d  no

wo wybranych o r g a n ó w  przedsta
wia się następująco:

1. Okręgowa Rada Adwokacka 
w Wałbrzychu:
d z i e k a n  Rady — adw. Stani

sław B a r a n o w s k i ,  c z ł o n k o 

wi e  Rady: adw. Kazimierz Gilewicz, 
adw. Tadeusz Roczniak, adw. Jerzy 
Bronisz, adw. Henryk Gawlik, adw. Bo
gusław Biernat, adw. Kazimierz Schil-j 
ler, adw. Stanisław Wasiekowski, adw. 
Artur Sichler; z a s t ę p c y  członków 
Rady: adw. .Wiesław Olejniczak, adw. 
Andrzej Hałastra, adw. Konrad Kwass.

2. Sąd Dyscyplinarny:
pi r ezes  Sądu — Jan Go l c z e w -  

ski ;  c z ł o n k o w i e  Sądu: adw. Mie
czysław Górkiewicz, adw. Bogdan Ma
ria Herdach, adw. Romuald Iwanow, 
adw. Piotr Hrobok, adw. Stanisław 
Mincel, adw. Andrzej Pawlikowski, 
adw. Karol Niebylski, adw. Ryszard 
Bak; z a s t ę p c y  członków Sądu: adw. 
Mieczysław Jasiński, adw. Joanna Wo
lak, adw. Wiesław Szelest.

3. Komisja Rewizyjna:
p r z e w o d n i c z ą c y  Komisji — 

adw. Józef M ł y n a r s k i ;  c z ł o n k o -  
W i e Komisji: adw. Antoni Karaś, adw. 
Alojzy Halski; z a s t ę p c y  członków 
Komisji: adw. Bohdan Juzków, adw. 
Wincenty Fibakiewicz.

D e l e g a c i  wybrani na Krajowy 
Zjazd Adwokatury: 
adw. Kazimierz Gilewicz, adw. Ta

deusz Roczniak, adw. Jan Golczewski, 
adw. Jerzy Bronisz, adw. Bogdan Maria 
Herdach, adw. Czesław Walkowicz, 
adw. Piotr Hrobok, adw. Kazimierz 
Schiller.

adw. Stanisław  Baranow ski 
adw. Stanisław  W asiekow ski


