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Rzecznik Dyscyplinarny złożył obszerną informację o liczbie i rodza
ju spraw dyscyplinarnych. Po informacji Prezesa WSD o stanie orzecz
nictwa dyscyplinarnego podczas dyskusji zebrani wyrażali niepokój 
z powodu znacznej ilości naruszeń zasad etyki oraz obowiązków 
zawodowych. Wyrażono pogląd, że przepis § 5 Zbioru Zasad Etyki 
zobowiązuje organa samorządu adwokackiego do zdecydowanych dzia
łań zmierzających do reagowania na przypadki naruszenia etyki zawo
dowej.

W obecności adw. Witolda Antoniewskiego omówiono sprawy zwią
zane z ubezpieczeniem społecznym adwokatów.
NRA zaleciła, aby postulat ORA w Warszawie dotyczący zwolnienia 
adwokatów emerytów od opłacania składek na ZUS zostaną przed
stawione do rozważenia posłom -  członkom odpowiednich Komisji 
Sejmowych z wnioskiem o poparcie. W sprawie urlopów wychowaw
czych postanowiono opracować wystąpienie do Rzecznika Praw Oby
watelskich.

W związku z informacją ZUS o zaległości w opłacaniu składek przez 
zespoły adwokackie -  NRA zobowiązała dziekanów rad do podjęcia 
stosownych działań dyscyplinarnych.

Po przyjęciu do wiadomości informacji o kontaktach zagranicznych 
NRA została podjęta uchwała o planie rozmieszczenia na rok 1994 oraz 
uchwała -  apel o stworzenie materialnych i prawnych warunków 
powrotu do Polski Polaków i ich rodzin deportowanych na tereny b. 
Związku Radzieckiego zwłaszcza Polaków zamieszkałych w Kazach
stanie.

W wolnych wnioskach adw. Stanisław Kuchta dziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej we Wrocławiu poinformował, że zdaniem tamtej
szej Rady w ostatnim czasie podniósł się poziom miesięcznika „Palest
ra” .

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

SPRAWOZDANIE 
z XVI Mistrzostw Polski Adwokatów w Tenisie przeprowadzonych 

w dniach od 2 do 5-go czerwca w Kielcach

Turniej zorganizowano w dniach od 2 do 5-go czerwca 1994 roku na 
kortach Spółdzielczego Klubu Sportowego „TĘCZA”. Uczestnicy mieli 
do dyspozycji 8 kortów ziemnych. Jedynie półfinały turnieju OPEN
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i finał gry pojedynczej powyżej 50 lat organizatorzy zmuszeni byli 
przeprowadzić w hali KS „BŁĘKITNI”, z uwagi na deszcz.

Lekkie rozczarowanie przeżyli organizatorzy w związku z mniejszą 
niż oczekiwano liczbą grających. Łącznie z grającymi członkami rodzin 
czyniło to liczbę 45 osób. Jeśli uwzględnić osoby towarzyszące goś
ciliśmy w Kielcach 66 osób. Uczestnicy oficjalnie i nieoficjalnie 
wyrażali zadowolenie z poziomu organizacji turnieju, jego przebiegu, 
warunków zakwaterowania i imprez towarzyszących. Jak zwykle tur
niej był okazją do spotkania starych przyjaciół, licznych dyskusji 
i wymiany doświadczeń. Zdaniem organizatorów jest ważnym czyn
nikiem integrującym środowisko adwokackie.

Pewnej zmianie uległa formuła organizacyjna turnieju. W związku 
z tym, iż zawiodła młodzież adwokacka (przybyło jedynie trzy osoby 
poniżej 40 lat) -  zgodną decyzją organizatorów i uczestników turniej 
OPEN rozegrano w kategorii do 50 lat. Z uwagi na to, iż zgłosiły się 
jedynie dwie panie, Pani Jolanta Szymanek-Deresz wystąpiła także 
w turnieju pocieszenia dochodząc w nim (co godne podziwu) do 
półfinału.

Wyniki sportowe turnieju były następujące:
-  Kobiety: Jolanta Szymanek-Deresz (Warszawa)

Barbara Szczygielska (Katowice) -  6:0, 6:1.
-  Turniej „OPEN”. 26 grających, 

ćwierćfinały:
Robert Zając (Katowice) -  Witold Knychalski (Łódź) -  6:3, 6:2 
Ryszard Misztalski (Częstochowa) -  Antoni Zakrzewski (Warszawa)
-  7:6, 6:2
Grzegorz Żochowski (Wyszków) -  Wojciech Krzysztofek (Płock)
-  6:3, 7:5
Jarosław Kosowski (Kielce) -  Włodzimierz Woźniak (Łódź) -  6:2, 
6:2
półfinały:
R. Zając -  R. Misztalski -  6:7, 6:0, 6:4 
J. Kosowski -  G. Żochowski -  6:7, 7:5, 6:4 
finał:
R. Zając -  J. Kosowski -  6:1, 2:1, (kręcz, kontuzja)
Mężczyźni powyżej 50 lat: 
ćwierćfinały:
Stanisław Perucki (Bielsko B.) -  Maciej Plebanek (Częstochowa)
-  6:1, 6:0
Janusz Flasza (Szczecin) -  Antoni Weigt (Poznań) -  6:3, 7:5 
Tadeusz Węgrzynowski (Katowice) -  Janusz Lasota (Rzeszów) 
-  6:2, 6:4
Andrzej Siemiński (Płock) -  B. Hryniewicz -  kręcz
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półfinały:
S. Perucki -  J. Flasza -  6:0, 6:3
T. Węgrzynowski -  A. Siemiński -  6:2, 6:4
finał:
T. Węgrzynowski -  S. Perucki -  6:4, 2:6, 6:4

Finał turnieju dzieci pomiędzy rodzeństwem Zakrzewskimi miał być 
rozegrany w Warszawie.

Pozostałe turnieje nie zostały dokończone z uwagi na deszcze. 
Klasyfikacja drużynowa -  zgodnie z regulaminem nadesłanym przez 

komisję sportu:
1) Katowice -  51 pkt
2) Łódź -  39 pkt
3) Częstochowa -  21 pkt
4) Warszawa -  11 pkt
Pozostałe izby nie były reprezentowane przez wymaganą do klasyfi

kacji liczbę 3 zawodników.

Dziekan
ORA

Adw. Stanisław Szufel

Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego 

Adw. Jarosław Kosowski
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