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Komisja ma zrealizować w ciągu 
trzech lait.

W skład Komisji weszło 39 osób spo
śród wybitnych przedstawicieli nauki 
prawa cywilnego i procesowego oraz 
wybitnych przedstawicieli praktyki 
prawniczej (min. adwokaturę repre
zentuje adw. dr Wiesław Łukawski). 
Na przewodniczącego Komisji został 
powołany przez Prezesa Rady Minis
trów profesor Jerzy Jodłowski, któ
ry będzie jednocześnie pełnić funkcję 
przewodniczącego Zespołu prawa po
stępowania cywilnego. W skład Pre
zydium Komisji Minister Sprawiedli
wości powołał: dra Jana Broi a, Pod
sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości jako zastępcę prze-
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wodniczącego Komisji, prof. Zbignie
wa Radwańskiego jako przewodniczą
cego Zespołu prawa cywilnego, pirof. 
Alfreda Kleina jako zastępcę przewod
niczącego Zespołu prawa cywilnego, 
sędziego SN Janusza Pietrzykowskie
go jako zastępcę przewodniczącego Ze
społu prawa postępowania cywilnego, 
prof. i sędziego SN Jerzego Ignatowi- 
cza oraz prof. Ewę Łętowską jako 
członków, tudzież sędziego Marka Gin- 
towta jako sekretarza Komisji.

Inauguracyjne posiedzenie Komisji, 
poświęcone wstępnemu omówieniu pro
gramu i planu pracy, odbyło się w 
dniu 20.XI.1»86 r.

J.J.

4.

Sprawozdanie z przebiegu posiedzenia rozszerzonego składu 

Komisji Socjalno-Bytowej NBA w dniu 23 września 1986 r.

W celu uzyskania informacji i da
nych o sytuacji bytowej adwokatów 
emerytów i rencistów i ich rodzin w 
związku z podwyżkami świadczeń 
ZUS-u Cl ili- i 1 IX.1986 r.) zwołane 
zostało posiedzenie Komisji Socjalno- 
-Bytowej — Zespół d/s FSK i d/s 
Ogólno-Bytowych Emerytów. Chodziło 
o zebranie dla NRA podstaw do wnios
ków na II Krajowy Zjazd Adwoka
tury.

Posiedzenie otworzył i zagaił Prze
wodniczący Komisji Socjalno-Bytowej 
adw. Mieczysław Drozdowicz, witając 
sekretarza NRA adw. Halinę Piekar
ską i członka Prezydium NRA adw. 
Witolda Bayera oraz obecnych przed
stawicieli ORA i członków Komisji.

Komisja Socjalno-Bytowa NRA, li
cząca 27 członków, między innymi spo
śród członków dawnej komisji FSK, 
Komisji Sanatoryjnej i Komisji Spor
towej, stanowiła zespół o różnych bez
pośrednich zainteresowaniach. Dla ro
boczego usprawnienia pracy wyodręb
nione zostały następujące zespoły: 1) 
d/s sportu i rekreacji — pod kierow

nictwem adw. Stanisława Rymara, 2) 
d/s lecznictwa i profilaktyki — pod 
przewodnictwem adw. Wojciecha Kra
jewskiego, 3) d/s dawnego FSK NRA 
— pod przewodnictwem adw. Wandy 
Kaimińskiej, 4) d/s Domu Adwokata 
Seniora — pod przewodnictwem adw. 
Stanisława Sniechórskiego.

Na posiedzeniu poruszone zostały 
następujące zagadnienia:

I Scentralizowanie działalności na 
rzecz pomocy adwokatom i ich 
rodzinom i reaktywowanie FSK- 
-NRA spotkało się z negatywną 
oceną większości obecnych. Pozy
tywnie ustosunkowały się do tego 
jedynie Izba warszawska i Izba 
bydgoska.

II Nie było zastrzeżeń co do powo
łania funduszu interwencyjnego 
(losowych) NRA w celu świadcze
nia doraźnej pomocy w szeroko po
jętych wypadkach losowych lub 
rażąco złej sytuacji bytowej.

III Negatywnie na ogół wypowiadano 
się co do budowy Domu Adwokata 
Seniora, min. wskutek takich ra-
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cji, jak oddalenie seniorów od 
swych rodzin i dotychczasowego 
środowiska, jak również ze wzglą
du na przewidywane wysokie środ
ki przeznaczone na budowę.

IV. Natomiast otrzymane informacje i 
materiały wskazują na dużą roz
bieżność zarówno co do traktowa
nia potrzeb emerytów i rencistów, 
jak i co do formy tych świadczeń

w poszczególnych izbach. Zebranie 
zasugerowało podjęcie przez Zjazd 
uchwały ukierunkowującej i ujed
nolicającej świadczenia dla eme
rytów i ich rodzin.

Za Komisję

adw. Mieczysław Drozdowicz 
adw. Władysław Doleźal

5.

III Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatury 

(Grzcgorzewice, 11.X.1986 r.)

Już po raz trzeci w Grzegorzewi- 
cach rozegrane zostały Ogólnopolskie 
Biegi Przełajowa o Puchar Przechod
ni adwokata Witolda Bayera. Chociażl 
w tym samym dniu w kilku izbach 
odbywały się zgromadzenia (Łódź, Kra
ków, Toruń), to jednak liczba uczestni
ków była większa niż w ubiegłych la
tach. Dopisała wspaniała pogoda.

Bardzo zacięta i wyrównana w tym 
roku była rywalizacja drużynowa. 
Drużyny łódzka i warszawska uzyska
ły równą liczbę punktów’, jednakże w 
związku z tym, że Łódź zdobyła punk
ty w konkurencji otwartej, komisja 
sędziowska przyznała I miejsce Izbie 
łódzkiej. Warszawa zajęła II miejsce, 
Wrocław III, a Poznań IV miejsce. Ko
ledzy z Łodzi: Andrzej Wosiński, An
drzej Piotrowski i Jerzy Szczepaniak 
zwyciężyli już po raz trzeci i zgod
nie z Regulaminem Biegów otrzymali 
„Puchar adwokata Witolda Bayera” 
na własność.

Wśród Pań zwyciężyła kol. Teresa 
Hoffman (z Katowic), która jest tak
że mistrzynią Adwokatury w narciar
stwie. Drugie miejsce zajęła kol. Bar
bara Marcinkowska (z Poznania), a 
trzecią była kol. Lidia Zakrzewska (z 
Warszawy).

Panowie podzieleni byli na trzy 
grupy wiekowe. W grupie najmłodszej, 
mającej do pokonania najdłuższy dys
tans, zwyciężył kol. A. Wosiński, II

miejsce zajął kol. Wojciech Pawlak 
(z Poznania), trzecim zaś był kol. An
drzej Georg (z Bielska Białej). Kolej
ność w drugiej grupie przedstawia się 
następująco: I miejsce kol. Antoni Za
krzewski (Warszawa), II — kol. Piotr 
Rojek (Legnica), IH — kol. Andrzej 
Kujawa (Ciechanów). Rywalizację w 
grupie najstarszych kolegów wygrał 
kol. Andrzej Marcinkowski (Poznań) 
przed kol. Wiesławem Błasiakiem 
(Warszawa). W Biegach wzięły udział 
również dzieci w dwóch konkuren
cjach: dla dziewczynek i dla chłop
ców.

Dla Pań uczestniczących w Biegach 
upominki ufundowało Przedsiębior
stwo Zagraniczne „CATZY of PO- 
LAND”. Wszyscy otrzymali pamiątko
we dyplomy, a dzieci znaczki sporto
we.

V/ przeddzień Biegów miał się od
być w GTzegorzewieach turniej bry
dżowy. Był sędzia z PZBS-u, pudełka, 
karty, protokoły, ale z braku brydżys
tów turniej nie doszedł do skutku. Or
ganizatorzy zastanawiają się, czy w 
następnych latach przygotowywać tur
nieje brydżowe jako imprezę towarzy
szącą Biegom. Celem bowiem turnieju 
miało być uatrakcyjnienie pobytu w 
Grzegorzewicach dla tych Kolegów, 
którzy przyjeżdżają na Biegi o dzień 
lub dwa wcześniej. Natomiast nie ma 
wątpliwości co do tego, że Biegi Prze-


