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MEMORIAŁ KOŁA EMERYTÓW PRZY ORA W WARSZAWIE
W arszawa, dn .......... czerwca 1936 r.

Koło E m erytów
przy  O kręgow ej Radzie Adwokackiej 
w  W arszawie

Naczelna Rada Adwokacka 
n a  ręce P ana Prezesa 
A dw okata dra Kazim ierza Łojewskiego 

w  m ie jłc u

M E M O R I A Ł

U podstaw  niniejszego m em oriału leży:
a) poczucie odpowiedzialności Zarządu Koła za poziom życia adw okatów  em e

rytów ,
b) świadomość, że poziom ten jest w  w ielu w ypadkach rażąco niski,
c) przeświadczenie, że ak tualna  sytuacja m ateria lna adw okatury  pozwala na 

zwiększenie pomocy dla starszych Kolegów, k tórym  ubytek sił bądź przepisy 
obowiązującej ustaw y nie pozw alają n a  czynną p rak tykę zawodową.

R ozd zia ł I

1. Ś rod k i za sila ją ce  F u n d u sz W zajem n ej P om o cy  K o leżeń sk ie j

O pierając się n a  doświadczeniu oraz m ając stosowne rozeznanie, Zarząd Koła 
w yraża pogląd, że zwiększenie pomocy dla adw okatów  seniorów  przez zwiększenie 
obciążeń netto  adw okatów  czynnie pracujących jest mało realne, jeżeli wręcz 
niemożliwe.

Z tych przeto względów Zarząd Koła z uznaniem  i pełnym  poparciem  przyjął 
do wiadom ości inform ację o staran iach  podjętych przez NRA, aby środki na 
FW PK były przekazyw ane z ryczałtów  dopłacanych przez klientów  do honorariów  
adwokackich.

Zarząd K ola apeluje o dołożenie m aksym alnych wysiłków, aby sta ran ia  te zos
ta ły  uwieńczone powodzeniem.

2. W ysokość ob ciążeń

M ając rozeznanie co do potrzeb adw okatów  em erytów  i w yrażając pogląd, że 
dotychczasowa pomoc, jak  była im  świadczona, nie była w ystarczająca i nie była 
w spółm ierna do możliwości, a ponadto biorąc pod uwagę, że ryczałty  stanow ią 
jedynie 80% w ynagrodzenia adw okata, Zarząd K oła postuluje, aby wysokość w płat 
określić na 3°/o ryczałtu , które całkowicie byłyby przeznaczone na Fundusz Wza
jem nej Pomocy Koleżeńskiej.

3. M oralna  stron a  p rob lem u

Pomoc d la  adw okatów  seniorów pow inna być trak tow ana przez środowisko ad
wokackie jako podstawowy, zaszczytny obowiązek m oralny, a nie jako działanie 
pozorowane, uspokajające sumienie. W gronie potrzebujących pomocy znajdują się 
adwokaci zasługujący na w ielkie uznanie i szacunek, ludzie którzy wychowywali
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następne pokolenia adwokackie, którzy przez kilkadziesiąt la t nieśli pomoc m a
te ria lną  sam orządowi adwokackiem u, ludzie o w ybitnych zasługach zawodowych, 
politycznych i etycznych.

Środowisko czynnej adw okatury  m usi być bardziej uw rażliw ione na sy tuację 
tych, którym  wiele zawdzięczają i jakim i w  przyszłości sam i zostaną.

Środowisko czynnej adw okatury  z jednej strony za m ało wie o tym , co dzieje 
się z tym i, którzy odeszli z linii frontow ej, ba, bardzo często nie in te resu je  się 
i nie zna sytuacji ani potrzeb swych byłych kolegów zespołowych.

Za tak i stan  rzeczy winę ponosi nie tylko samo środowisko, nastaw ione zbyt 
jednostronnie na osiągnięcia zawodowe z zaniedbaniem  równowagi z hum anistycz
nym i obowiązkami i potrzebam i, jakie osiągnięciom tym  pow inny tow arzyszyć, ale 
i w ładze korporacyjne, które nie dokładają należytych zain teresow ań i s ta rań  
o popraw ę losu tych, którzy często w  samotności, zapom nieniu i n iedosta tku  do
konują swego żywota.

Ten stan  rzeczy pow inien ulec radykalnej zmianie!
Zagadnienie losu adw okatów  em erytów  powinno się znaleźć w  centrum  nie 

ty lko uwagi, ale i czynnego zainteresow ania całej adw okatury. W okół tego za
gadnienia należy stworzyć atm osferę. Należy zobowiązać zespoły adw okackie do 
śledzenia sytuacji tych, co z zespołów odeszli, do ustanow ienia stałych łączników, 
którzy posiadaliby pełne rozeznanie sytuacji byłych kolegów, ich potrzeb, w aru n 
ków, w  jakich żyją, i obowiązkowo przekazyw ali w  rocznych spraw ozdaniach 
zebrane inform acje.

Zarząd Koła nie jest w  stanie sam akcji tak ie j prowadzić, natom iast uzyskiwane 
od zespołów sygnały stanow iłyby isto tną pomoc. Dotyczy to  zwłaszcza dużych 
ośrodków.

Naczelna Rada Adwokacka, m ając kon tak t z w szystkim i izbami, może i po
w inna cały om awiany problem  przekazać w  teren, poruszyć ogół adw okatury  
czynnej, wprowadzić odpowiednie wnioski do porządku dziennego zgromadzeń 
poszczególnych izb.

R ozd zia ł II

F orm a i zad an ia  F u n d u szu  W PK

Zarząd Koła Em erytów  przy W arszawskiej Radzie A dw okackiej opowiada się 
w  sposób jednoznaczny i zdecydowany za ponownym  scentralizow aniem  tego 
Funduszu.

Nie znajdujem y żadnego uzasadnienia dla u trzym yw ania sytuacji, w  której po
moc udzielana człowiekowi starem u czy niedołężnem u, będącem u adwokatem , 
pow inna być uzależniona od m iejsca w ykonyw ania zawodu.

W ydaje się wręcz absurdalne, aby w  niektórych izbach przy znacznej liczbie 
adw okatów  czynnych udzielali oni pomocy jednem u czy dwóm em erytom , podczas 
gdy w  innych izbach liczba em erytów  sięga niem al liczby adw okatów  czynnych.

A dw okatura stanowi j e d n ą  korporację zawodową, k tó ra  m ając te same obo
w iązki i zadania, pow inna mieć tak ie  same upraw nienia w stosunku do wszystkich 
swoich członków.

Jesteśm y —■ przez porównanie — członkami jednego związku zawodowego, który 
m a swe oddziały w różnych m iejscowościach k raju , ale ów swoisty uk ład  zbiorowy 
pow inien dawać te  same możliwości wszystkim  członkom.

Problem  ten m a aspekt nie tylko m oralny, ale i w ym ierny, ekonomiczny. I pod tym  
względem otw iera się przed Naczelną R adą Adwokacką w ielki obszar działania.
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Do Z jazdu A dw okatury  pozostało rap tem  k ilka miesięcy. Czas ten powinien być 
w ykorzystany n a  przygotowanie odpowiedniej uchwały.

Z dajem y sobie sprawę, że mogą być i będą opory. Ale trzeba je przełam ać. 
T rzeba zorganizować pewien apara t propagandy. Zarówno na posiedzeniach NRA, 
jak  i przez w ysłanników  swych n a  zgrom adzeniach poszczególnych izb. Trzeba 
o tym  mówić i pisać. Przekonywać, tłum aczyć, apelować.

T rzeba tra fiać  do sumień, uczulić wrażliwość, wyobraźnię, trzeba dawać kon
k retne  przykłady, cyfry. Oby nie było za późno!

Z zagadnieniem  tym  łączy się zasadniczy problem  właściwej reprezentacji środo
w iska na Zjeździe. Nie można utrzym ać sytuacji, w  której mniejszość m iałaby de
cydować kosztem  większości.

T rzeba wyw oływ ać uchw ały na zgrom adzeniach izb, które by zobowiązywały dele
gatów  do zajęcia właściwego stanow iska na Zjeździe.

Cel ten  m ożna osiągnąć przez zwiększenie liczby delegatów  izb liczebnie w ięk
szych, a to  przez obniżenie cyfry upow ażniającej w ybór delegata.

Cel dalszy to  całkow ita zm iana regulam inu Funduszu. Można rozważyć kon
cepcję górnych pułapów  pomocy jednakow ych dla w szystkich izb, z tym  zastrze
żeniem, że ew entualne nadw yżki przechodziłyby do dyspozycji centralnej — gdyby 
nie udało się uzyskać pełnej centralizacji.

Można szukać rozw iązań pośrednich polegających na przekazyw aniu poszcze
gólnym  ORA pew nych kwot na wypłacenie zasiłków pogrzebowych, co pozwoliłoby 
na szybsze ich realizowanie, ale to  są zagadnienia m arginesowe. Chodzi o zasadę 
równego trak tow an ia  wszystkich potrzebujących.

NRA pow inna uzyskać delegację do opracowania i korygowania w m iarę potrze
by regulam inu, co pozwoliłoby wyelim inować rażące różnice w  świadczeniach.

Nie czas, by mówić o zagadnieniach ubocznych, takich  jak  to, czy pomoc po
w inien otrzym ywać w tej czy w innsj form ie każdy em eryt po upływie określonej 
liczby la t od daty  w pisu n a  listę (tzw. w yrów nanie honorowe uzasadnione płace
niem składek przez w iele lat), ani ustalać w chwili obecnej m inim um  godziwej 
egzystencji czy określać wysokość zasiłku pogrzebowego. Wszystko to trzeba zrobić 
w  drugim  etapie, już po uzyskaniu bliższych danych o wysokości prelim inow anych 
wpływów, może dopiero po zam knięciu pierwszego półrocza, choć i ono nie będzie 
w  pełni m iarodajne (część spraw  prow adzona jest według dawnych zasad, a więc 
bez 80°/o ryczałtu). Na razie należy w ytw orzyć przede wszystkim  odpowiednią 
atm osferę wokół om awianych spraw , przyjąć ogólne, podstawowe wytyczne, ustalić 
wysokość potrąceń, nowe zasady reprezentow ania środowiska i pozostawić NRA 
opracowanie regulam inu po przyw róceniu centralnego FWPK.

Jedno jest pewne: należy nastaw ić się n a  realną prm oc dla tych, co jej po
trzebują, odejść od działania pozornego, skasować żenujące, upokarzające dopłaty 
500-złotowe, które praktycznie nic nie dają, a w iążą znaczne fundusze, uzależnić 
w yrów nania honorowe od możliwości po zapewnieniu wszystkim  wspom nianej go
dziwej egzystencji.

R ozd zia ł III  

D om  S en io ra

Problem trudny  i nie przygotow any do rozwiązania. Dotychczas podejm owane 
działania, różnorodność koncepcji, sprzeczność poglądów w skazują, że i pod 
tym  względem m am y do czynienie z krokam i raczej pozorowanymi, za którym i 
kry je się brak  właściwego rozeznania potrzeb.
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Można wyrazić żal, że przez 3 la ta  od uchw ały ostatniego Z jazdu NRA nie 
dysponuje m ateriałem , który pozwoliłby wysunąć konkretne i rea lne  wnioski. 
Koncepcja Grzegorzewie, trak tow ana nie jako rozwiązanie, ale jako bardzo n ie
doskonały stan  przejściowy, niosący pomoc doraźną, natychm iastow ą dla tych, 
k tórzy przy pełnej niedołężności i b rak u  jakiejkolw iek pomocy te j niezwłocznej 
pomocy potrzebują, koncepcja Domu Centralnego czy też domów m ałych, reg io
nalnych, koncepcja budowy domów spółdzielczych opartych na kredycie państw o
wym, — ża(dna z nich nie wyszła poza rozw ażania teoretyczne i każda z nich 
pozbawiona jest rzeczowej podbudowy.

Ilu  jest em erytów  takich, którzy w yraziliby gotowość przeniesienia się do G rze
gorzewie, trak tu jąc  je jako m niejsze zło od całkowitego opuszczenia i izolacji, 
jakie jest stanow isko poszczególnych izb adwokackich, które mogą niechętnie 
odnosić się do koncepcji Domu Centralnego (zerwanie ze środowiskiem , z bliższą 
czy dalszą rodziną, przyjaciółmi) — właściwie nie wiadomo.

W ydaje się nieodzowną koniecznością zobowiązanie poszczególnych izb do de
finityw nego przeanalizow ania omawianego problem u. Należy zażądać powzięcia 
stosownych uchw ał i zaleceń dla delegatów  na Zjazd na każdym  przedzjazdow ym  
zgromadzeniu izb, tak  aby Zjazd zadecydował o tym, w jakiej form ie problem  ten  
rozwiązać.

Na zgrom adzeniach izb przedstaw iciele NRA, a także przedstaw iciele kół em e
ry tów  powinni u łatw ić powzięcie takich  uchwał. Należy więc w stępnie przygoto
w ać m ateria ły  przem aw iające za i przeciw  każdej koncepcji, należy doprowadzić 
do tego, by zgromadzenia izb dysponowały pełnym  m ateriałem  dotyczącym  po
trzeb środowiska (ankiety, wywiady, w yjaśnienie zainteresow anym , jak ie w arunki 
m ieliby w  Domu Seniora, jakie byłyby zasady odpłatności, jak  byłyby zorganizo
wane, jeśli chodzi o Grzegorzewice: pomoc pielęgniarska, lekarska, podaw nie po
siłków itp.).

Problem em  Grzegorzewie może być k lim at — duża tam  wilgotność i komary. 
Za koncepcją tą  przem aw ia stosunkowo najtańszy  koszt. Trzeba zdać sobie sp ra
wę, że placu pod budowę dzisiaj nieodpłatnie się nie otrzym a, za te ren  trzeba 
płacić staw ki rynkowe, kolosalne i wysokie. Gdyby zdecydowano się na Grzego
rzewice jako Dom Centralny, to  m ożna by rozważyć koncepcję adaptacji głównego 
budynku na potrzeby em erytów; miejscowość ta  jako wypoczynkowa jest nie tak a  
konieczna — przy niewiele wyższych staw kach jest wiele innych ofert i możli
wości.

Ale wszystko to  są rozw ażania bez pokrycia, bez rozeznania.

R ozd zia ł IV

F u n d u sze na bud ow ę D om u S en iora

Rysują się tu  dwie koncepcje. Obie zależne są od uchw ały Zjazdu, od tego, jaka 
droga zostanie obrana: domów regionalnych czy też Domu Centralnego.

Pierw sza — to podwyższenie potrąceń z ryczałtów  o 1—2%. Należy wyrazić 
obawę, że obciążenie tego rodzaju  może być uznane za zbyt wysokie. Znów brak  
jest rozeznania, jak  w praktyce zespoły są w  stanie zagospodarować kwoty pły
nące z ryczałtu. Czy pozostają tu  jakieś nadw yżki, czy też, odw rotnie, w ystępują 
pewne trudności.

D ruga — to  dobrowolne opodatkowanie się adw okatów  n a  rzecz Domu ze 
swych zarobków netto. Ta koncepcja w ydaje się słuszniejsza i łatw iejsza do prze
prowadzenia, Skoro 3% na Fundusz przeszłoby na ryczałt, sądzimy, że adwokaci



Nr 8 (344) Uchwały Prezydium NRA 105-

zgodzą się na pozostawienie owych 2%, jakie płacą obecnie z przeznaczeniem na 
budową Domu.

Przy koncepcji domów regionalnych każda izba mogłaby uchwalać procent ob
ciążenia w edług w łasnego uznania. Przy koncepcji Domu Centralnego obciążenie 
powinno być jednakow e.

Bliższe naśw ietlenie proporcji m ałych, ale możliwych do powiększenia domów 
spółdzielczych mogłoby spowodować zainteresow anie tym  rodzajem  budowy. Za tą  
koncepcją przem aw ia:
— stosunkowo szybki te rm in  budowy (3—4 lata),
— otrzym anie k redy tu  państwowego,
— gotowość sam ych zainteresow anych lub ich rodzin do zainw estow ania stosunko

wo niew ielkich kw ot (rodzina przejęłaby m ieszkanie em eryta),
— w razie śm ierci em ery ta — spółdzielnia mogłaby przeznaczyć lokal dla n a jb a r

dziej potrzebujących, których nie stać na pokrycie w stępnych kosztów.
Ta osta tn ia koncepcja może, rzecz jasna, koegzystować z koncepcjam i innymi. 
Oto nasze wstępne, podstaw owe uwagi.

A p e l u j e m y :

niech pomoc dla starszych Kolegów nie będzie hasłem  bez pokrycia, lecz stanie się 
fak tem  realnym ;

walczmy z obojętnością środow iska na potrzeby em erytów; 
stara jm y się wzmóc wrażliwość na te potrzeby;
zobowiążmy zespoły adw okackie do ścisłego w spółdziałania w tym  względzie z r a 

dam i adwokackim i i kołam i em erytów;
niech NRA uruchom i z pełną energią wszystkie dostępne dla niej mechanizmy, by 

problem  seniorów sta ł się przedm iotem  nie ty lko zainteresow ania czy obo
wiązku, ale by przerodził się w  w ew nętrzną potrzebę, k tórej zadośćuczynie
nie daje satysfakcję i zadowolenie.

Za Zarząd Koła 
a d w . M. D ro zd o w ic z  

a d w . J. K le w in  
a d w . W l. D o le ża l

MACÆELIMA RADA ADROHACHA

A. UCHWAŁY PREZYDIUM INRA

l.

Uchwała Prezydium  NRA 
z dnia 30 kw ietnia 1986 r.

w  spraw ie powołania K om itetu Organizacyjnego Zjazdu

W celu rozpoczęcia przygotow ań do K rajowego Zjazdu A dw okatury Prezydium  
NRA postanowiło powołać K om itet O rganizacyjny Zjazdu w składzie: 

adw. Józef K u c z y ń s k i ,  skarbnik  NRA — przewodniczący,


