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i przewodniczący Komisji NRA d/s 
Współpracy z Zagranicą adw. Zbigniew 
Czerski.

Prezes NRA. podczas wydanego śnia
dania przekazała delegacji z NRD pod
stawowe informacje o funkcjach i or
ganizacji adwokatury polskiej oraz o 
jej pozycji w wymiarze sprawiedliwoś
ci w PRL. Ze strony delegacji z NRD 
adw;. Manfred Ochler w przemówieniu 
swoim oświadczył, że członkorwie ¡dele
gacji z ogromnym zainteresowaniem 
wysłuchali cennych informacji o ad
wokaturze polskiej i traktując swój 
pobyt jako rozpoznanie pozycji adwo
katury polskiej, uzyskali bogaty obraz 
założeń ustrojowych i profilu działal
ności naszej adwokatury. Goście otwar
cie przyznawali, że wysoko oceniają 
pozycję adwokatury polskiej i co do 
wielu rozwiązań legislacyjnych o naszej 
adwokaturze są zdania, że prawidłowo

odzwierciedlają one jej postępowy cha
rakter. M6wca zaznaczył, że pozycja 
adwokatur w obu krajach w dużej 
mierze zależy od lorm współpracy z in
nymi kręgami w społeczeństwie oraz od 
szerokiego udziału adwokatów w życiu 
społecznym kraju. Zdaniem mówcy 
osiągnięcia samorządu polskiej adwo
katury staną się impulsem do dalszego 
rozwoju adwokątury w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej.

W dniu 2 marca br. delegacja prze
bywała w Krakowie, gdzie zwiedziła 
Zamek na Wawelu i była podejmowa
na w  znanym „Wierzynku”.

Wydaje się, że tego rodzaju kontak
ty z delegacjami adwokackimi z są
siednich krajów socjalistycznych po
winny być częstsze, służą one bowiem 
.pogłębianiu wzajemnego zrozumienia 
i wymianie doświadczeń zawodowych.

s.m.

3.

Decyzje Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie wykonywania zawodu indywidualnie

Na wniosek właściwych terenowo 
okręgowych rad adwokackich Minister 
Sprawiedliwości wyraził zgodę na wy
konywanie zawodu adwokata indywi
dualnie przez niżej wymienionych ad
wokatów:
1. na mocy decyzji z dnia 28.1.1985 r .— 

przez adw. Stanisława Muszelskiego

w Komorowie, gm. Michałowice 
(woj. stołeczne warszawskie) do dnia 
31.XII.1985 r.;

2. na mocy decyzji z dnia l.II.1985r.— 
przez adw. Hieronima Roiła w Bia
łobrzegach (woj. radomskie) do dnia 
31.XII.1985 r.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  b i e l s k a

W dniu 12 stycznia 1985 r. odbyło 
się posiedzenie Okręgowej Rady Ad
wokackiej w Bielsku-Białej, połączone 
z naradą kierowników zespołów adwo
kackich.

W czasie wspomnianej narady dzie
kan adw. dr Jerzy Sieklucki zwrócił

uwagę zebranych na nierealność preli
minarzy budżetowych zespołów adwo
kackich. W preliminarzach tych widać 
tendencję do zaniżania planowanych na 
rok 1985 obrotów i wpływów zespo
łów. Część zespołów zaplanowała te 
obroty nawet poniżej granicy uzyska-
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nych obrotów za rok 1984. Przecież od 
wysokości wspomnianych preliminarzy 
budżetowych zależą wpływy finansowe 
ORA. W następstwie tego w budżecie 
ORA powstają niedobory. Z powyż
szych względów zobowiązano kierow
ników zespołów adwokackich Izby biel
skiej do ponownego przeanalizowania 
na zebraniach zespołowych powyższych 
preliminarzy budżetowych oraz do za
wiadomienia ORA w najbliższym czasie
0 wynikach tych analiz i o realnych 
wysokościach preliminarzy.

W dalszym ciągu narady omówiono 
wyniki kontroli przeprowadzonych w 
jednostkach organizacyjnych adwokatu
ry bielskiej przez Izbę Skarbową. Za
kwestionowano stanowisko Izby Skar
bowej, jakoby zespoły adwokackie po
winny opłacać podatek od nierucho
mości. Zdaniem ORA jest to stanowis
ko niesłuszne, albowiem zespoły adwo
kackie, podobnie jak w ogóle organy 
adwokatury, iniie prowadzą działalności 
gospodarczej. Dziekan wskazał również 
na to, że Izba Skarbowa naliczyła Ra
dzie Adwokackiej podatek od wyna
grodzeń (płac) członków ORA i pracow
ników ORA, co — zdaniem ORA — 
jest również całkowicie bezzasadne. 
Od wydanej przez Izbę decyzji wniesio
ne zostało odwołanie. Podobne stano
wisko zajęła też Izba Skarbowa w 
sprawie składki na PFAZ, błędnie 
uważając, że zespoły adwokackie są 
organizacjami prowadzącymi działal
ność gospodarczą.

W toku narady omówiono następnie 
plan rozmieszczenia ad wokatów w Izbie
1 przypomniano,, że plan ten przewi
duje na rok 1985 dla Izby Adwokac
kiej w Bielsku-Białej 81 etatów adwo
kackich.

W związku ze zgłoszonym przez adw. 
Augustyna Synówkę ustąpieniem ze 
stanowiska członka ORA w Bielsku- 
-Białej, dziekan dr Jerzy Sieklucki wy
raził pod adresem adw. Synówki słowa 
podziękowania za jego wieloletnią, peł
ną zaangażowania i owocną dotych

czasową współpracę i wyraził nadzieję, 
że adw. Synówka nadal utrzymywać 
będzie z ORA w Bielsku-Białej ścisły 
konktakt ti służyć jej będzie swoją wie
dzą i doświadczeniem.

Po zakończeniu narady z kierowni
kami zespołów adwokackich odbyło się 
właściwe posiedzenie ORA.

W ramach spraw osobowych — po 
wysłuchaniu sprawozdania kierownika 
tegoż referatu — podjęto uchwałę o 
wpisaniu mgra Winicjusza Swistackiego 
na listę adwokatów Izby w Bielsku- 
-Białej (z siedzibą w Oświęcimiu) oraz 
o wpisaniu mgra Jana Mrózka na listę 
adwokatów Izby w Bielsku-Białej z za
niechaniem wyznaczenia mu siedziby 
zawodowej.

W zakresie spraw budżetowych omó
wiono fakt powstania niedoboru w 
kwocie 286.052 zł (obejmującego także 
naliczony przez Izbę Skarbową wspom
niany podatek od funduszu płac w 
kwocie 76.580 zł) oraz sposób pokrycia 
tegoż niedoboru.

Następnie, stosownie do pisma wi
ceprezesa NRA, ustalono termin zwo
łania zgromadzenia Izby bielskiej na 
dzień 30 marca 1985 r.

Wypada jeszcze dodać, że w dniach 
1, 2 i 9 lutego 11985 r. odbyła się w ORA 
w Bielsku-Białej sesja egzaminacyjna, 
na której do egzaminu adwokackiego 
przystąpiło 4 aplikantów adwokackich, 
w tym trzech z bielskiej Izby Adwo
kackiej (mgr Andrzej Dorak, mgr Ur
szula Kosińska i mgr Marian Młynar
ski) oraz jeden z wrocławskiej Izby 
Adwokackiej (mgr Jadwiga Banaszew
ska). Egzamin odbywał się w obec
ności przedstawicieli NRA prof. dra 
Kazimierza Buchały. Komisji egzami
nacyjnej przewodniczył dziekan dr Je
rzy Sieklucki. Wszyscy wymienieni ap
likanci zdali egzamin adwokacki z wy
nikiem pozytywnym (mgr Andrzej Do
rak z wynikiem bardzo dobrym, a po
zostali z wynikiem dobrym).

adw. Filip Rosengarten


