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II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  b i a ł o s t o c k a

Z inicjatywy Okręgowej Rady Ad- 
. wokackiej w Białymstoku odbyła się w 
dniu 24 listopada 1984 r. w lokalu Zes
połu Adwokackiego Nr 1 w Białym
stoku narada szkoleniowa z udziałem 
kierowników zespołów adwokackich, 
wizytatorów oraz księgowych zatrud
nionych w zespołach adwokackich.

Pierwsza część narady, której prze
wodniczył wicedziekan ORA adw. Je
rzy Korsak, zapoczątkowana została 
wystąpieniem zaproszonego przez Okrę
gową Radę Adwokacką naczelnika Urzę
du Skarbowego w Białymstoku mgra 
Wiesława Świstaka. Zapoznał on ze
branych z podstawowymi przepisami 
dotyczącymi podatku obrotowego, wy
równawczego, podatku od wynagrodzeń 
oraz podatku od funduszu płac. Po tym 
wystąpieniu uczestnicy narady zadali 
szereg pytań, na które referent udzielił 
wyczerpującej odpowiedzi.

W następnym punkcie narady wice
dziekan Jerzy Korsak dokonał omó
wienia ważniejszych zagadnień i spo
strzeżeń z przeprowadzonych wizytacji 
w zespołach adwokackich na terenie 
Białostockiej Izby Adwokackiej

Trzecim tematem pierwszej części na
rady było omówienie wewnętrznych 
kontroli finansowych przeprowadzonych 
w roku 1984 we wszystkich zespołach 
adwokackich, jakie zostały dokonane 
na zlecenie Okręgowej Rady Adwokac
kiej w Białymstoku. Omówienia tej 
kontroli dokonał księgowy Zespołu Ad
wokackiego nr 1 w Białymstoku mgr 
Jerzy Koszewski.

Po przerwie, przeznaczonej na wspól
ny obiad, przewodnictwo obrad objął 
dziekan Rady adw. Witold Powichrow- 
ski. Obrady podzielono na dwie grupy. 
Księgowi zespołów adwokackich, zebra
ni w oddzielnej sali, wysłuchali dwóch

informacji: jednej — na temat zasad 
prawidłowego sporządzania sprawo
zdawczości statystycznej, którą pedała 
księgowa ORA w Białymstoku mgr 
Iliana Zalewska, i drugiej — dotyczą
cej rachunkowości ii systemu finanso
wania zespołów adwokackich, try
bu sporządzania budżetu i bilansu oraz 
jego udokumentowania, której udzielił 
mgr Jerzy Koszewski. W tym samym 
czasie kierownicy zespołów i wizyta
torzy wysłuchali informacji sekretarza 
Rady adw. Mikołaja Zdaaiuka ze spot
kania odbytego w dniu 5 listopada 
1984 r. w Naczelnej Radzie Adwokac
kiej z sekretarzami i skarbnikami rad 
okręgowych. Spostrzeżenia z tejże kon
ferencji w Naczelnej Radzie w zakresie 
spraw finansowych zreferował skarb
nik ORA adw. Zbigniew Ludwiczak. 
Następnie wywiązała się ożywiona dys
kusja, w której zabrali głos niemal 
wszyscy kierownicy zespołów.

W ostatnim punkcie obrad dziekan 
Rady adw. Witold Powichrowski przed
stawił propozycje co do planu rozmiesz
czenia adwokatów w zespołach adwo
kackich na obszarze działania Okręgo
wej Rady Adwokackiej w Białymsto
ku, zgłoszone Naczelnej Radzie Adwo
kackiej przez Ministra Sprawiedliwoś
ci. Propozycje te wywołały szereg uwag 
i zastrzeżeń, wyrażanych przez biorą
cych udział w dyskusji kierowników 
zespołów. Jako główny argument prze
ciwko .podwyższaniu etatów, w poszcze
gólnych zespołach podnoszono przede 
wszystkim bardzo trudne warunki lo
kalowe w większości zespołów adwo
kackich Izby białostockiej, a także za- 

 ̂znaczający się w ostatnich czasach spa
dek liczby spraw przyjmowanych przez 
zespoły.

adw. Jerzy Korsak
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