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Zgromadzenie dokonało również wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Adwo-
katury, który odbędzie się w Warszawie w dniach 20–21 listopada 2004 r.

Delegatami wybrani zostali następujący adwokaci: adw. Marek Brudnicki, adw.
Joanna Kaczorowska, adw. Jerzy Kejna, adw. Wiktor Kołakowski, adw. Andrzej Sie-
miński i adw. Marek Szczygielski.

W czasie dyskusji podczas Zgromadzenia poruszono kwestie związane z aktual-
ną sytuacją adwokatury, proponowanymi zmianami w ustawie prawo o adwokatu-
rze, a także o obowiązku nałożonym na adwokatów w związku z wejściem w życie
ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości mająt-
kowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Również podczas Zgromadzenia uroczyste ślubowanie złożył prawnik niemiecki
Georg Jaster, który uzyskał wpis na listę adwokatów Izby Płockiej jako pierwszy
prawnik zagraniczny.

Bezpośrednio po Zgromadzeniu zebrali się członkowie Rady, którzy ze swego
grona wybrali Wicedziekana adw. Marka Szczygielskiego, Skarbnika adw. Joannę
Kaczorowską, Sekretarza adw. Jolantę Tymińską-Góralczyk, Rzecznika Dyscyplinar-
nego adw. Jana Piskorskiego.

W dniu 8 października 2004 r. nowo wybrana Rada zebrała się na pierwszym
posiedzeniu, w czasie którego dokonano podziału obowiązków pomiędzy po-
szczególnych członków Rady oraz osób spoza tego grona.

I tak, Dziekan zajmuje się Referatem Osobowym, Wicedziekanowi powierzono
Referat Skarg i Zażaleń, pieczę nad doskonaleniem zawodowym adwokatów po-
wierzono adw. Sławomirowi Kaziemierczakowi, zaś nadzór nad szkoleniem apli-
kantów w dalszym ciągu będzie sprawował adw. Marek Brudnicki, odpowiedzialną
za redakcję informacji z Izby dla „Palestry” jest adw. Jolanta Tymińska-Góralczyk.

Przewodniczącym Zespołu Wizytatorów pozostał adw. Andrzej Jeziorski z tym,
że dokonano zmiany w składzie Zespołu Wizytatorów powołując adw. Marię Sko-
rupską, adw. Ireneusza Purgarza i adw. Leszka Rozwadowskeigo w miejsce adw.
Sławomira Kazimierczaka i adw. Jolanty Tymińskiej-Góralczyk.

Jolanta Tymińska-Góralczyk

IZBA RZESZOWSKA

ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W RZESZOWIE
W dniu 9 października 2004 r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zwyczajne

Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Rzeszowie.
Z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej obecny był Skarbnik NRA adwokat

Piotr Sendecki.
W sprawozdaniu Dziekana ustępującej Rady adwokata dr. Piotra Blajera przed-

stawiono dokonania Rady za okres kadencji.
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Na wstępie przedstawiono starania Rady zmierzające do zneutralizowania dzia-
łań osłabiających korporację, omawiając projekt nowelizacji ustawy o adwokaturze
przedstawiony przez PiS i kroki podjęte w tym przedmiocie.

Podkreślono, iż to właśnie z rzeszowskiej Izby po raz pierwszy wypłynęła infor-
macja o pracach nad tym projektem i właśnie stąd dostarczono do NRA pierwsze
brzmienie owego projektu. Opisując problemy związane z naborem na aplikację
adwokacką wskazano, iż Izba rzeszowska, gdzie postępowanie konkursowe roz-
poczęto jeszcze przed dniem 4 marca 2004 r., a więc jeszcze przed dniem ogło-
szenia sławetnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego – dokonała naboru na apli-
kację przeprowadzając konkurs i ogłaszając wyniki. Dalej omówiono sprawy
skargowe oraz postępowanie dyscyplinarne, a także bieżący stan finansów i in-
westycji Rady.

Przede wszystkim podkreślono ogromny wysiłek inwestycyjny związany z re-
montem siedziby ORA w Rzeszowie oraz kontynuację remontu Domu Leczniczo-
-Wypoczynkowego w Krynicy, przy osobistym dużym zaangażowaniu adwokata
Marka Bojdeckiego. Aktualnie siedziba ORA jest wyposażona w klimatyzację,
skomputeryzowana sieciowo i kompleksowo odnowiona. Z kolei Dom Leczniczo-
-Wypoczynkowy w Krynicy, którego remont rozpoczęto jeszcze w 2002 r. został
całkowicie odnowiony i obecnie standardem nie ustępuje renomowanym ośrod-
kom w tym uzdrowisku, śmiało z nimi konkurując. Obiekt przeszedł remont kapi-
talny poprzez wymianę dachu, okien, ocieplenia, a także nowego urządzenia
wnętrz, nie pomijając zaaranżowania świetlicy, pokoju rekreacyjnego i narciarni.

Sprawozdanie objęło także raport na temat pozostałych nieruchomości Rady, a
to kamienic w Kolbuszowej i Krakowie.

Podsumowując problematykę finansową, wskazano na pozytywną ocenę dzia-
łalności w tej mierze przez komisję rewizyjną za okres sprawozdawczy.

Na zakończenie przedstawiono przebieg szkolenia aplikantów i adwokatów,
wskazując na konieczność dalszego usprawnienia i usystematyzowania tych szkoleń.

Rozgorzała gorąca dyskusja nad sprawozdaniami i nie zabrakło, jak zwykle gło-
sów krytycznych, dał się słyszeć mocny głos „młodych gniewnych”, którzy podali w
wątpliwość celowość jakichkolwiek starań o poprawę sytuacji w zagrożonej adwo-
katurze, gdyż i tak nie powstrzyma to biegu zdarzeń, szczególnie kwestie te poru-
szała ostro adwokat Marta Kruczyńska-Cach.

Nie zabrakło też głosów krytycznych pod adresem szkolenia adwokatów, a
przede wszystkim krytykowano zbyt duży nabór na aplikację adwokacką m.in. kry-
tykę taką wygłosił adwokat Krzysztof Wiśniewski.

Atmosfera na sali stała się bardzo gorąca, gdyż w obronie polityki przyjętej przez
ustępującą Radę stanowczy głos zabrali m.in. adwokat Jan Rejman i autor niniejszej
informacji oraz wielu innych kolegów.

Dzięki przejrzystej i stanowczej postawie Przewodniczącego Zgromadzenia ad-
wokata Stanisława Zająca i jego doświadczeniu z sal parlamentarnych, dyskusja
przebiegała równie gorąco, co taktownie.
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W dalszej części przystąpiono do wyboru dziekana i kolejnych organów Rady.
Zaproponowano przede wszystkim kandydaturę dr. Piotra Blajera, wskazując na

jego niekwestionowane zasługi dla adwokatury oraz ogromny zapał i wkład w co-
dzienną pracę Rady i praktycznie wszystkie jej sprawy.

Zaproponowano drugiego kandydata w osobie adwokata Jerzego Borcza, który
jednak nie wyraził zgody na kandydowanie.

W wyniku głosowania, prawie jednogłośnie, wybrano na Dziekana Rady adwoka-
ta Piotra Blajera, który w krótkich słowach podziękował za zaufanie zapewniając, że
dołoży wszelkich starań, aby w adwokaturze rzeszowskiej działo się dobrze.

W dalszej kolejności dokonano wyboru kolejnych organów ORA.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli adwokaci:
Przewodniczący – adw. Anna Krztoń
i członkowie – adwokaci: Jacek Kotliński, Antoni Podolec, Eliza Grudzień.
Rzecznikiem Dyscyplinarnym została – adw. Anna Gałkowska,
a jej zastępcami adwokaci: Grzegorz Dąbrowski, Juliusz Jaworski, Andrzej

Leszcz, Mariusz Twardowicz.
W finalnej części Zgromadzenia podjęto szereg istotnych uchwał, a w szczegól-

ności zatwierdzono budżet ORA za rok 2003, udzielono Radzie absolutorium za
rok 2003 oraz zatwierdzono preliminaże budżetowe na rok 2004.

Podjęto też uchwały dotyczące bieżących spraw korporacyjnych, szkoleniowych
a także finansowych. Zgromadzenie zakończyło się wieczorem i potwierdziło duże
zainteresowanie adwokatów sprawami korporacji, nie tylko poprzez frekwencję,
ale i aktywność i zgłaszanie konkretnych postulatów pod adresem nowo wybra-
nych władz.

Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady ukształtował się następujący jej
skład:

Dziekan: adw. dr Piotr Blajer
Wicedziekan: adw. Andrzej Bochenek
Wicedziekan: adw. Władysław Finiewicz
Sekretarz: adw. Jacek Lewandowski
Skarbnik: adw. Jerzy Borcz
Rzecznik Dysc.: adw. dr Anna Gałkowska
Członkowie Rady: adw. Janusz Czarniecki, adw. Krzysztof Litwin, adw. dr Wa-

cław Mendys, adw. Jan Rejman, adw. Zbigniew Szczepan

Powołano też specjalistyczne komisje, a to: Komisję Funduszu Samopomocy
Koleżeńskiej – przewodniczący adw. Jerzy Kawalec, Komisję Doskonalenia Zawo-
dowego Adwokatów – przewodniczący adw. Janusz Czarniecki, Komisję Kształce-
nia Aplikantów Adwokackich – przewodniczący adw. Władysław Finiewicz, Zespół
ds. Radców Prawnych – przewodniczący adw. Zbigniew Szczepan, Zespół Wizyta-
torów – przewodniczący adw. Jan Rejman.

adw. Janusz Czarniecki


