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te r Schuppich przekazał Prezesowi 
iNRA prof. drowi hab. K. Buchale czek 
na 12 000 szylingów, stanowiący uzu
pełnienie kwoty przekazanej dotych
czas jako pomoc adwokatury austriac

kiej dla adwokatów polskich: emery
tów i rencistów oraz wdów i sierot 
po adwokatach.

adw. Jerzy Biejat

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
I z b a  b i a ł o s t o c k a

Dnia 24 kwietnia br. z inicjatywy 
Rady Adwokackiej w Białymstoku od
była się w Zespole Adwokackim Nr 1 
w Białymstoku narada kierowników 
zespołów i ich zastępców oraz człon
ków Zespołu Wizytatorów. Ponadto u- 
dział w naradzie wzięli I sekretarz 
POP PZPR oraz prezesi kół Stron
nictwa Ludowego i Stronnictwa Demo
kratycznego.

Zebranie zagaił dziekan adw. Irene
usz Boliński, który poruszył na wstępie 
problemy, jakie będą omawiane na na
radzie, zwłaszcza w świetle obowiązu
jącego stanu wojennego. Jako problem 
podstawowy wysuwa się tu sprawa 
kadencyjności Rady. Wybory do nowej 
Rady według obecnie obowiązującej 
ustawy miały się odbyć już w miesią
cu kwietniu br., ale wobec wprowadze
nia stanu wojennego i wniesienia pod 
obrady Sejmu nowego projektu usta
wy o ustroju adwokatury kadencja 
obecnej Rady musi być automatycznie 
przedłużona. Ponadto dziekan poruszył 
kwestię stosowania nowych przepisów 
o taksie adwokackiej, która powinna 
być elastycznie stosowana ze względu 
na warunki ekonomiczne, w jakich ży
jemy, oraz sytuację m aterialną klienta. 
Omówił również kwestie dotyczące 
pracy zawodowej oraz poinformował 
zebranych o bieżących pracach Rady.

Sprawozdanie z posiedzenia NRA w 
Warszawie, które odbyło się w dniach 
3—4 kwietnia br., złożył wicedziekan 
adw. Witold Powichrowski, mówiąc
m.in. o tym, że w sprawie przedłuże
nia kadencji rad adwokackich została

wprowadzona do § 9 regulaminu tego 
rodzaju zmiana, iż zwyczajne zebrania 
delegatów m ają się odbyć do dnia 31. 
XII.1982 r. W ten sposób została zale
galizowana dalsza działalność organów 
adwokatury wybranych na okres trzy
letni na poprzednich zebraniach dele
gatów. Na powyższym posiedzeniu 
NRA zwrócone! też uwagę na uspra
wnienie postępowania dyscyplinarnego, 
a zwłaszcza na przestrzeganie przepi
sów formalnych przy załatwianiu posz
czególnych spraw z" obowiązkiem za
chowania terminów przewidzianych do 
ich załatwiania, co w niejednym wy
padku może doprowadzić do likwidacji 
sporów, jakie często zdarzają się mię
dzy klientami a adwokatami na tle 
wykonywania przez tych ostatnich 
swych obowiązków zawodowych. Wy
sunięto także postulat obniżenia kosz
tów zespołów, które w skali krajowej 
przeciętnie wynoszą 45.1%

Z kolei odbyła się dyskusja, w któ
rej głos zabierało szereg adwokatów.

Adw. Stanisław Krasowski z Łomży 
wypowiedział się negatywnie w spra
wie projektowanej w nowej ustawie 
granicy wieku wykonywania zawodu 
do 70 roku życia, co jest sprzeczne z 
długotrwałą tradycją w tym zawodzie, 
albowiem adwokata można było skre
ślić z listy tylko na skutek upadku 
sił fizycznych, stwierdzonego przez ko
misję do spraw inwalidztwa. Ponadto 
granica ta wyłączyłaby z wykonywania 
zawodu wielu doświadczonych i cenio
nych adwokatów, cieszących się zaufa
niem, społeczeństwa. Mówca zwrócił
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uwagę na właściwe i elastyczne stoso
wanie nowej taksy za świadczenie 
usług.

Adw. Henszke, kierownik Zespołu 
Adwokackiego Nr 1 w Białymstoku, 
podkreślił, że sprawa stosowania no
wej taksy była omawiana na ostatnim 
zebraniu Zespołu, gdzie' zapadła sto
sowna uchwała co do właściwego sto
sowania nowej taksy. Ponadto adw. 
Henszke w trosce o obniżenie kosztów 
zespołu zgłosił poprawkę do budżetu 
Rady,, a mianowicie wnosił o obniżenie 
o 1% świadczeń na Fundusz Wzajem
nej Pomocy Koleżeńskiej.

Sprzeciwili się temu adw. Mirecki 
z Zespołu Adwokackiego w Piszu oraz 
adw. Kazimierz Surowiński z Zespołu 
Adwokackiego Nr 1 w Białymstoku, 
którzy uważają* że nadwyżki, jakie 
obecnie istnieją w tyi© Funduszu, są 
niezbędne do zaspokajania potrzeb cha
rakteru  losowego bądź też w razie 
przejścia większej liczby adwokatów 
na emeryturę.

W dyskusji poruszony został także 
problem składki na ZUS, która obecnie 
wynosi 25% (płacona dotychczas wyno
siła 15%). Podwyżka ta prawie w cało
ści likwiduje zwyżkę dochodów adwo
katów w  związku z wprowadzanym 
rozporządzeniem Ministra Sprawiedli
wości z dnia 31.XII.1981 r. Adw. Luc
jan  Karaszun z Bielska Podlaskiego 
zakomunikował, że jego Zespół Adwo
kacki zaskarżył decyzję ZUS-u do Try
bunału Administracyjnego w Warsza
wie'. Podobne stanowiska zajęły inne 
zespoły.

Adw. Malinowski z Bielska Podlas
kiego zwrócił uwagę w czasie dyskusji 
na kwalifikacje moralne wymagane od 
kandydatów na aplikantów adwokac

kich. Dziekan Rady adw. Boliński, na
wiązując do tego zagadnienia, podkreś
lił, że Rada w każdym wypadku zwra
ca się o wydanie opinii.przez poszcze
gólne zespoły, a ponadto każdego kan
dydata wzywa’się na posiedzenie Rady 
i przeprowadza z riim rozmowę oraz 
żąda się złożenia opinii środowisko
wych Adw. Bołoz, jako były kierownik 
szkolenia aplikantów podkreślił, że w 
programie szkolenia jednym z wykła
danych przedmiotów jest etyka zawo
dowa, jednakże, zdaniem mówcy, de
cydująca w tym względzie powinna 
być rola patrona, pod którego kierun
kiem darty aplikant pracuje.

Adw. Stanisław Kostka, skarbnik 
Rady, podkreślił, że w związku z wpro
wadzeniem nowej taksy należy unikać 
powstawania rozbieżności przy . ustala- 

, niu honorariów dla poszczególnych ad
wokatów broniących w tej samej sp ra
wie, przy czym — co jest zrozumiałe 
— należy stosować odpowiednie zniżki 
względem klientów o niższych docho
dach. Zwrócił również uwagę na przes
trzeganie zasad etyki przy zdobywaniu 
klientów.

Na zakończenie zebrania zabrał głos 
sekretarz Rady adw. Józef Baszkiewicz, 
który poruszył szeregi spraw organiza
cyjnych dotyczących sprawozdawczoś
ci,, inwestycji, prenumeraty „Palestry’’ 
oraz ograniczenia korzystania z wszel
kiego rodzaju druków w związku ze 
wzrostem cen materiałów. Ponadto 
przypomniał o konieczności termino
wego załatwiania skarg i wniosków, 
jak również o przekazanie tych infor
macji ng zebraniach w poszczególnych 
zespołach.

adw. K. Surowiński

I z b a  k i e l e c k a

W dniu 29 kwietnia br. gościł n* 
terenie województwa kieleckiego czło
nek Naczelnej, Rady Adwokackiej, po
seł na Sejm PRL adw. dr Czeszejko 
-Sochacki. Jako prezes Zrzeszenia P ra

wników Polskich uczestniczył on w ze
braniu Zarządu Wojewódzkiego tej or
ganizacji i wygłosił tam odczyt na 
tem at: Rola praw a w umacnianiu pań
stwowości PRL. Po referacie odpowia-


