
Miłosz Jamny

Z życia izb adwokackich : izba
bydgoska
Palestra 31/12(360), 154-156

1987



154 Kranika N r  12 (360)

dla najlepszego aplikanta biorącego udział w turnieju otrzymał 
Piotr Figura (Wrocław).

Organizatorzy Mistrzostw starali się również zapewnić uczest
nikom atrakcyjny program kulturalny. Wszyscy uczestnicy mieli 
zatem możność zwiedzenia Panoramy Racławickiej oraz obejrze
nia spektaklu „Szewcy” Witkacego w Teatrze Polskim.

Sprzyjająca pogoda, atrakcyjne imprezy kulturalne, a także 
sprawne przeprowadzenie turnieju, w czym duża zasługa jego 
kierownika p. Kazimierza Dudka i sędziego naczelnego p. Broni
sława Barana, przyczyniły się do wytworzenia pogodnej atmo
sfery i dobrego humoru uczestników.

apl. adw. Piotr Figura

II- Z ŻYCIA JZB ADWOKACKICH
I z b a  b y d g o s k a

S p r a w o z d a n i e  z e  Z g r o 
m a d z e n i a  I z b y  A d w o k a c 
k i e j .  W dniu 25 kw ietnia 1987 r. 
w siedzibie Naczelnej Organizacji 
Technicznej w  Bydgoszczy odbyło 
się pierwsze w nowej kadencji 
Zwyczajne Zgromadzenie Bydgos
kiej Izby Adwokackiej.

Obrady otworzył dziekan Rady 
Adwokackiej adw. Franciszek Wy
socki, który serdecznie powitał 
przybyłego na obrady przedstawi
ciela Naczelnej Rady Adwokac
kiej — skarbnika NRA adw. Jó
zefa Kuczyńskiego oraz zaproszo
nych gości: dziekana ORA w Toru
niu adw. Z. Pubanca, prezesa Sądu 
Wojewódzkiego w Bydgoszczy T. 
Hoffę, szefa Sądu POW płka Ko
ryckiego, z-cę Prokuratora Woje
wódzkiego J. Pejkę, dziekana Okrę
gowej Izby Radców Prawnych J. 
Marczaka, przedstawicieli KW 
PZPR i stronnictw politycznych, a 
także wszystkich zebranych adwo
katów.

Przewodnictwo obrad zgromadze
ni powierzyli jednomyślnie adw. R. 
Paradowskiemu i adw. M. Brun-

kemu, a funkcję sekretarzy — adw. 
M. Fels i adw. B. Rakowskiej-Mila.

Po zaakceptowaniu porządku ob
rad dokonano wyboru poszczegól
nych komisji.

M inutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych kolegów adwokatów: Le
ona Dembińskiego, Jana  Karlsa, 
Wacława Kaliszewskiego, Edmunda 
Sobocińskiego, Józefa Kowalskiego, 
Kajetana Drozda, Tadeusza Klime- 
sza, Romana Dąbrowskiego, Leo
narda Rosta i Stanisława Nuszla.

Następnie dziekan Wysocki 
przedstawił sprawozdanie z działal
ności Rady Adwokackiej za rok 
1986 (powołując się na sprawozda
nie pisemne zamieszczone w  Biu
letynie doręczonym adwokatom), w 
którym podkreślił najważniejsze 
problemy Izby. Na czoło wysunęły 
się sprawy związane z planem roz
mieszczenia zespołów adwokackich, 
adwokatów i aplikantów adwokac
kich. Dziekan stwierdził, że nie ma 
możliwości dalszego zwiększenia 
etatów w Izbie, uzasadniając to nie 
tylko faktem mniejszego, niż się 
sugeruje, zapotrzebowania na po-
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moc praw ną (mniejsza była liczba 
spraw i porad prawnych w 1986 r. 
i pierwszych miesiącach 1987 r. niż 
w roku 1985), ale i ową barierą, 
jaką stanowią obecne warunki p ra
cy adwokatów. W swym wystąpie
niu dziekan przedstawił sprawy 
związane z budową nowej siedziby 
dla zespołów adwokackich i z dzia
łalnością społeczną adwokatury, po
informował zgromadzonych o treści 
uchwał podjętych przez II Zjazd 
Adwokatury, a także o kierunku 
działań samorządu adwokackiego 
wytyczonych na  najbliższe lata.

Następnie złożył sprawozdanie 
przewodniczący Komisji lokalowej 
wicedziekan W. Burker, który 
stwierdził, że sprawa nowej siedziby 
dla zespołów jest przedmiotem sta
rań i dyskusji w  Izbie od kilku 
lat. Ostatnio poczyniono na tej 
drodze pew ne postępy: został 
już wykupiony teren pod przyszłą 
zabudowę oraz sporządzony wstęp
ny projekt architektoniczny. Jed
nakże w br. pojawiły się trudności, 
przede wszystkim na skutek zmia
ny planu zagospodarowania prze
strzennego, z czym wiąże się w y
konanie wielu czynności (np. zle
cenie projektu technicznego i przy
stąpienie do konkretnych prac bu
dowlanych). Wszystko to jest uza
leżnione od rozwiązania tej podsta
wowej kwestii.

Adw. W. Burker zrelacjonował 
także treść rozmowy, jaką człon
kowie komisji przeprowadzili z 
prezydentem miasta, który propo
nował zmianę lokalizacji, czemu 
jednak delegacja ORA sprzeciwiła 
się, ponieważ teren nabyty przez 
ORA został wskazany przez po
przednie władze m iasta jako 
miejsce lokalizacji naszej budowy.

W swym wystąpieniu adw. Burker 
poinformował zebranych, że zespo
ły adwokackie w Inowrocławiu i 
Mogilnie, które od lat miały swoje 
lokale w gmachach sądów w tych 
miejscowościach, otrzymały wypo
wiedzenie umowy najmu, co stawia 
te zespoły i  ORA w bardzo trudnej 
sytuacji. Kierownicy tych zespołów 
zwrócili się do władz miejskich o 
wskazanie im odpowiednich lokali, 
ale z odpowiedzi wynika, że urzę
dy miejskie nie dysponują lokala
mi, które by można było przezna
czyć dla zespołów. Sprawą tą  za
interesowano NRA i Ministerstwo 
Sprawiedliwości.

Zabierając głos w dyskusji skarb
nik  NRA adw. Józef Kuczyński 
zwrócił uwagę na ogólną sytuację 
finansową w adwokaturze, a to w 
związku z wprowadzeniem nowego 
systemu finansowego, i stwierdził, 
że w  Izhie bydgoskiej było n a j
niższe przeciętne wynagrodzenie w 
stosunku do średniej krajowej, wy
nosiło ono bowiem 28.006 zł, ry 
czałt zaś nie pokrywał kosztów. W 
związku ze wzrostem kosztów ad
ministracyjnych, opłat za energię 
elektryczną i opłat za inne usługi 
wzrosły automatycznie koszty 
utrzymania zespołu i dlatego NRA 
podjęła odpowiednią uchwałę w 
sprawie zmian w zakresie opłat za 
czynności adwokackie. Propozycje 
w tym względzie zostały skierowa
ne do M inisterstwa Sprawiedli
wości.

Na zakończenie swojej wypowie
dzi adw. J. Kuczyński ustosunko
wał się do „budowy nowej siedziby 
dla zespołów adwokackich w Byd
goszczy” stwierdzając, że jeżeli ta 
ka inwestycja się rozpocznie, to 
będą już znane jej koszty i wów-
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czas NRA udzieli Izbie bydgoskiej 
pomocy i dotacji.

W dalszej części dyskusji glos 
zabrali adwokaci: A. Golata, S. 
Krzyżański, K. Kulpa oraz dziekan 
Izby Radców Prawnych J. Marczak. 
Wypowiedzi ich dotyczyły budowy 
nowej siedziby i spraw z tym

związanych.
Zgromadzenie podjęło w końco

wej części zebrania uchwały doty
czące rozmieszczenia adwokatów i 
aplikantów adwokackich oraz usta
lenia świadczeń socjalnych w Izbie.

adw. Miłosz Jamny

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

1. 35-1 e c i e  Z. A. Nr 6 w
K r a k o w i e .  Dnia 29 kwietnia 
1987 r. odbyło się koleżeńskie spot
kanie członków Z.A. Nr 6 z okazji 
35-lecia istnienia tego Zespołu. 
Spotkanie miało miejsce w sali 
bankietowej na III piętrze restau
racji „Wierzynek”, niedawno grun
townie odnowionej. Spotkanie zor
ganizowało obecne kierownictwo 
Z.A., a przybyli na nie wszyscy 
członkowie Z.A. oraz zaproszeni 
goście, a między nimi: dziekan 
ORA M arian Anczyk, obaj wice
dziekani: dr Władysław Bogucki i 
dr hab. Andrzej Kubas, sekretarz 
ORA dr Janusz Gładyszowski.

Zebranie zagaił kierownik Z.A. 
Kazimierz Cicho-wski, w itając ser
decznie wszystkich przybyłych. 
Krótką historię Z.A. Nr 6 przy
pomniał piszący te słowa jako 
b. członek-założyciel tego Zespołu. 
Powiedział m.in., że Z.A. Nr 6 zo
stał zarejestrowany uchwałą R.A. 
z dnia 21.11.1952 r. Minęło więc 
w lutym br. 35 lat, minęła rów
nież połowa okresu adwokatury w 
Polsce niepodległej, bo — jak wia
domo — w nadchodzącym roku 
minie 70 lat od chwili ogłoszenia 
w Dzienniku Praw Państw a Pol
skiego w nrze 22, pod poz. 75 
dekretu z 24 grudnia 1918 r . : „Sta
tu tu  Tymczasowego Palestry Pol

skiej”, podpisanego przez ówczes
nego Naczelnika Państwa Józefa 
Piłsudskiego.

Z.A. Nr 6 'pozyskał na swoją 
siedzibę lokal b. kancelarii indywi
dualnej adw. d ra  Kazimierza 
Ostrowskiego przy ul. Grodzkiej 40 
na II piętrze (dwa pokoje), który 
powiększony został potem o jeden 
pokój, zajmowany przez adw. dr 
Elżbietę Witkowską. Budynek za
bytkowy przy „szlaku królewskim”. 
W lokalu jest piękny kominek, by
ła w nim też ładna podłoga par
kietowa.

W 'k ład  Z.A. w okresie jego 
organizowania wchodzili:
1. d r Allerhand Joachim (wyk. 

zawód do l.XI.19G9 r., zmarł 
11.VIII.1970 r.),

2. dr Bogaczewski Leon (zmarł 
6.XI.1963 r.),

3. dr Bulanda Józef (z-ca kier.,
wyk. zaw. do 31.XII.1968 r.,
zmarł 3.XII.1983 r.),

4. dr Janikowski Tadeusz (zmarł 
30.1.1958 r.),

5. dr Kosiński Stefan (na em. od 
3:1.XII.1983 r.),

6. Kruh Czesław (zmarł 11.IX. 
1961 r.),

7. Lenz Jan (przeszedł 1.X.1971 r. 
do Z.A. Nr 17; na em. od 
31.XII.1985 r., a od 15.IV.1986 r. 
kanc. dnd, w Słomnikach),


