J.Z.
Izba szczecińska
Palestra 21/7(235), 119-121

1977

N r 7 (235)

Z ży c ia izb a d w o k a c k ic h

czysław Cyzio, adw. Ryszard Rajkowski
obaj z Sandomierza, adw. Michał
Skorupski ze Staszowa i adw. Mieczys
ław Szkutnik ze Stalowej Woli.
Dziekan Rady adw. Rogoż, zamyka
jąc posiedzenie, podkreślił, że sesja
wyjazdowa Rady wniosła wiele cennego
materiału dla przyszłych prac Rady,
a dyskusja na tematy poruszone przez
kolegów stanowi wymowny dowód
troski wszystkich członków naszej
Izby o właściwą pozycję adwokatury.
Adw. Mazur, kierownik Zespołu
Adwokackiego Nr 1 w Sandomierzu,
dziękując Radzie za umożliwienie
zorientowania się w stylu pracy Rady,
jak również za zainteresowanie się
Rady potrzebami zespołów i warun
kami bytowymi ich >
. członków, prosił,
aby Rada przy składaniu sprawozdań
do NRA uwzględniła zawsze właściwą
postawę adwokatury sandomierskiej
wobec władz samorządowych nie tylko
naszej Izby, ale również naczelnych
organów adwokatury.
Sesja wyjazdowa Rady w Sandomie
rzu ze względu na jej roboczy i praco
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wity charakter zakończyła się miłym
akcentem w postaci wzajemnych ży
czeń, by tego rodzaju spotkania były
organizowane
częściej.
Gospodarze
spotkania zadbali również o takie
atrakcje, jak zwiedzanie miasta i za
bytków perły architektury polskiej,
jaką jest każdy niemal dom w Sando
mierzu. Zwiedzono słynną bramę opa
towską w XIV wieku z renesansową
attyką, collegium, Gostomianum —
najstarsze gimnazjum w Polsce, Dom
Długosza, późnoromański portal koś
cioła św. Jakuba, podziemia Sandomie
rza oraz szereg innych zabytkowych
obiektów.
Wreszcie nie sposób pominąć trady
cyjnego
koleżeńskiego
spotkania
i przyjacielskich dyskusji wśród kole
gów.
W imieniu Rady złożono serdeczne
podziękowania Rajmundowi Aschenbrennerowi oraz adw. Alojzemu Mazu
rowi za przygotowanie i organizację
tego spotkania.
adw. Mieczysław Cincio

szczecińska

W dniu 30 kwietnia br. odbyło się
zwyczajne Zgromadzenie Delegatów
Izby szczecińskiej. W Zgromadzeniu
wzięło udział 57 delegatów spośród
wybranych 64.
W zastępstwie nieobecnego dziekana
Rady Zgromadzenie otworzył wicedzie
kan adw. Jerzy Zaniemojski, witając
przybyłych na obrady: wiceprezesa
NRA adw. dra Władysława Pocieja,
reprezentującego Prezydium NRA, pre
zesa Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie
mgra Włodzimierza Formickiego jako
delegata Ministra Sprawiedliwości, re
prezentanta Wydziału Administracyj
nego KW PZPR w Szczecinie mgra
Jana Apanasewicza i innych zaproszo
nych gości oraz kolegów delegatów.
Na przewodniczącego Zgromadzenia
wybrany został adw. Alfred Włoch,

członek Zespołu Adwokackiego Nr 6
w Szczecinie, a do Prezydium wybrano
adwokatów: Elżbietę Bem-Marecką,
Mariana Lassocińskiego, Józefa Litwi
na i Kazimierza Sibilskiego.
Zgromadzenie dokonało wyboru Ko
misji mandatowej w składzie: adw.
adw. Jerzy Chmura (przewodniczący),
Maria Karasewicz i Marian Kurzyk
oraz Komisji wnioskowej w składzie:
adw. adw. Władysław Świątek (prze
wodniczący), Michał Domagała, Tade
usz Hoffmann, Roman Łyczywek, Jerzy
Sadzyński i Tadeusz Sternicki.
Wicedziekan Rady adw. Jerzy Zanie
mojski, uzupełniając pisemne sprawoz
danie z działalności Rady, omówił pro
gram kadencyjny wojewódzkich orga
nów samorządu oraz stopień realizacji
zadań przewidzianych tym programem
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w roku bieżącym. Stwierdził, że dzia
łania organów samorządu mają szeroki
zakres i zmierzają do lepszego zaspo
kojenia społecznych potrzeb na obsługą
prawną przez stałe podnoszenie pozio
mu ideowo-politycznego oraz kwalifi
kacji zawodowych członków izby.
Zwrócił uwagę na to, że zamierzenia
w zakresie doskonalenia zawodowego,
szkolenia aplikantów, rozszerzenia dzia
łalności społecznej i ideowego zaanga
żowania adwokatów opierają się w Iz
bie szczecińskiej na wieloletniej, dobrej
tradycji i dużych doświadczeniach.
Wojewódzkie organy samorządu liczą
na taką postawę członków Izby, która
pozwoli zrealizować program kaden
cyjny. Liczą również na to, że w dys
kusji program ten poddany zostanie
ocenie oraz omówione będą sposoby
i możliwości jego realizacji.
Niepokojące zjawiska w Izbie to
spadek liczby wpływu spraw do zespo
łów, wzrost kosztów utrzymania zes
połów oraz fakt, że 50% członków
terenowych zespołów adwokackich sta
ra się o przeniesienie siedziby zawo
dowej do Szczecina, co komplikuje
politykę personalną. Osiedlaniu się
adwokatów w terenie przeciwdziałają
trudne warunki pracy oraz z reguły
niższe obroty w zespołach pozaszczecińskich.
Ponieważ pisemne sprawozdanie Ra
dy było powściągliwe w części doty
czącej pracy społecznej adwokatów,
należy przypomnieć o udziale człon
ków Izby w akcji wyborczej kandyda
tów na ławników sądowych, a aktyw
nej działalności szeregu adwokatów w
ZPP, a także o bezpłatnym poradnic
twie dla rencistów i studentów. Pod
jęta przez adwokaturę szczecińską
inicjatywa udzielania bezpłatnych po
rad prawnych urzędom gminnym nie
znalazła praktycznego wykorzystania
wobec braku odpowiednich zgłoszeń.
Sprawozdanie Wojewódzkiej Komisji
Dyscyplinarnej złożył prezes WKD
adw. Tadeusz Burakowski podkreślając,
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że w okresie sprawozdawczym nie
wpłynęła ani jedna nowa sprawa dys
cyplinarna.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
złożył jej przewodniczący adw. Marian
Lassociński wraz z wnioskiem o udzie
lenie Radzie absolutorium.
Przewodniczący Komisji mandatowej
adw. Jerzy Chmura złożył sprawozda
nie tej Komisji stwierdzając, że Zwy
czajne Zgromadzenie Delegatów zwo
łane zostało zgodnie z przepisami
i zdolne jest do podejmowania uchwał.
Zabierając głos w dyskusji skarbnik
Rady Adwokackiej adw. Lucjan Boczkowski przedstawił krótką charakte
rystykę preliminarza budżetowego na
rok 1977 oraz uzasadnił potrzebę wy
datków w niektórych pozycjach i wy
sokość proponowanej składki (5%).
Adw. Lech Koszewski (Z.A. Nr 2 w
Szczecinie), rzecznik dyscyplinarny
Rady, omówił sprawę budowy ośrodka
wypoczynkowego w Międzywodziu i
potrzebę wykupienia działki budowla
nej na ten cel.
Adw. Władysław Świątek (Z.A. Nr 3
w Szczecinie) poruszył problemy poli
tyki personalnej Rady oraz stwierdził,
że w sprawie programu kadencyjnego
powinni zabrać głos i ocenić działal
ność organów samorządu członkowie
organizacji politycznych, działających
w adwokaturze. Postulował, aby refe
rat prasowy Rady spowodował ożywie
nie działalności publicystycznej adwo
katów. Mówca zgłosił też wniosek, aby
sądy w okresie wakacji wyznaczały
terminy rozpraw jedynie w sprawach
bardzo pilnych.
Wicedziekan adw. Jerzy Zaniemojski stwierdził, że nie widzi możliwości,
aby rzecznik prasowy Rady mógł spo
wodować zwiększenie się liczby człon
ków Izby zajmujących się publicystyką.
Łamy „Biuletynu” Izby są nie tylko
otwarte dla wszystkich, którzy prag
nęliby współpracować z jego redakcją,
ale nadto każdy numer „Biuletynu”
zawiera gorący apel o współpracę, jak
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dotychczas — niestety — pozostający
bez szerszego echa. W Izbie utarł się
od wielu lat zwyczaj, że referat per
sonalny w Radzie prowadzą zawsze ko
lejni dziekani.
Adw. Józef Litwin (Z.A. Nr 1 w
Szczecinie) scharakteryzował działal
ność społeczną adwokatów w ZBOWiDzie, Lidze Kobiet i innych organiza
cjach społecznych. Dyskutant ocenił
pozytywnie działalność wojewódzkich
organów samorządu w okresie spra
wozdawczym.
Adw. Kazimierz Sibilski (Z.A. Nr 6
w Szczecinie) podkreślił, że jako I
sekretarz POP przy RA bierze na
bieżąco udział w pracach Rady, uczest
niczy w omawianiu projektu programu
kadencyjnego i uważa bieżącą współ
pracę z organami samorządu za naj
lepszą metodę działania, która pozwala
szybko eliminować ewentualne braki
i niedociągnięcia. Omówił również bie
żącą współpracę z pozostałymi organi
zacjami politycznymi działającymi w
adwokaturze oraz podjętą ostatnio
działalność w zakresie ideowo-wychowawczym przez organizowanie spotkań
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i prelekcji na ważkie społecznie tema
ty.
Wiceprezes NRA adw. dr Władysław
Pociej ustosunkował się do krytycznych
wystąpień dotyczących uchwały Prezy
dium NRA w sprawie wyznaczenia
siedzib trzem egzaminowanym aplikantkom adwokackim w Szczecinie,
a ponadto omówił aktualną sytuację
związaną z projektem „taksy” i fun
duszem rozwoju kadr prawniczych.
Sprawozdanie z działalności Komisji
wnioskowej przedstawił jej przewod
niczący adw. Władysław Świątek. Pod
jęte przez Zgromadzenie wnioski do
tyczą zmian w regulaminie funduszu
pożyczkowego, połączenia zespołów ad
wokackich w Stargardzie, pozytywnej
oceny dotychczasowej polityki perso
nalnej Rady w zakresie wpisu i wy
znaczania siedzib młodym adwokatom,
wystąpienia o niewyznaczanie rozpraw
w miesiącach urlopowych, rozbudzenia
działalności publicystycznej członków
Izby, możliwości odstąpienia przez Ra
dę w szczególnych wypadkach od uchwały zakreślającej liczbę składu oso
bowego zespołów szczecińskich.
adio. J. Z.

Izba

warszawska

1. W dniu 24 kwietnia 1977 r. od
było się Zgromadzenie Delegatów Izby
Adwokackiej w Warszawie. Zgroma
dzenie miało charakter sprawozdawczy.
Przewodniczącym Zgromadzenia wy
brany został adw. Jan Malewicz, a se
kretarzem — adw. Janusz Odrobiński.
Do prezydium zostali wybrani: pre
zes NRA adw. dr Zdzisław Czeszejko,
przedstawiciel Ministra Sprawiedli
wości sędzia Stefan Stelmachowski,
przedstawiciel KW PZPR Benedykt
Ławniczak, przedstawiciel Komitetu
Stołecznego SD dr Stefan Bułaciński,
dziekan Rady Adwokackiej w Warsza
wie adw. Maciej Dubois, I sekretarz
POP PZPR adw. Bohdan Lityński,

przewodniczący Zarządu Koła Adwoka
tów SD adw. Jan Pietrusiński, prezes
Zarządu Koła ZSL adw. Antoni Plata.
W Zgromadzeniu uczestniczyli też
zaproszeni goście: wiceprezes Sądu
Wojewódzkiego w Warszawie Jerzy
Kosiński, prezes Okręgowego Sądu
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Ka
zimierz Michaluk, zastępca Prokuratora
Wojewódzkiego w Warszawie Edmund
Górski.
Sprawozdanie z działalności Rady
wygłosił dziekan adw. M. Dubois.
Sprawozdanie z działalności Woje
wódzkiej Komisji Dyscyplinarnej wy
głosił prezes Komisji adw. W. Antoniewski.

