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dzenia nie musi iść w parze z jego utrudnioną dostępnością, bo powiedzmy sobie
szczerze, kto ze zwykłych, szarych, zapędzonych przez życie ludzi ma czas na
grzebanie się w dziennikach ustaw i kto z nich wie, w jakich dziennikach tego
rozporządzenia szukać?”.
*
..Dziennik Łódzki” (nr 120 z dnia 14 czerwca br.) zamieścił notatkę informacyj
ną pt. Nie tylko bronić — także uczyć na marginesie spotkania przedstawicieli
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi: dziekana adw. Bogdana Schmidta i I se
kretarza POP przy ORA adw. Franciszka Lacha z członkiem Biura Politycz
nego KC PZPR — I sekretarzem KŁ PZPR Tadeuszem Czechowiczem:
„W czasie rozmowy przedstawiciele adwokatury poinformowali I sekretarza KŁ
o najważniejszych problemach reprezentowanego przez nich środowiska (...). T. Cze
chowicz zwrócił uwagę na potrzebę rozszerzenia społecznej aktywności środowiska.
Powinno ono propagować prawo i kulturę prawną oraz wpajać szacunek dla obo
wiązujących norm współżycia — także poprzez środowiskowe spotkania. Adwokaci
powinni nie tylko bronić ludzi w przypadku ich konfliktu z prawem, powinni i mo
gą również prowadzić działalność profilaktyczną, tak by kolizji z prawem było jak
najmniej. Od tego środowiska oczekuje się szczególnie kształtowania zasad szacun
ku dla prawa i państwa, uczestniczenia w eliminowaniu z życia negatywnych
zjawisk i urzeczywistniania zasady sprawiedliwości społecznej.”
s.m.
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I. KRONIKA CENTRALNA
1.
Odznaczenia państwowe przyznane adwokatom

Rada Państwa uchwałą z dnia 15
czerwca 1983 r. przyznała odznacze
nia państwowe następującym adwoka
tom i pracownikom organów adwoka
tury:

niewowi Czerskiemu, adw. Maciejowi
Dubois, adw. Adamowi Gutowiczowi,
adw. Władysławowi Janickiemu, adw.
Tadeuszowi Połomskiemu, adw. Fran
ciszkowi Wysockiemu;

Krzyż
Oficerski
Orderu
O d r o d z e n i a Polski:
adw. Witoldowi Bayerowi, adw. Ire

Złoty Krzyż Zasługi:
adw. Marianowi Anczykowi, adw.
Janowi Chyczewskiemu, adw. Lesła
wowi Myczkowskiemu, adw. Henryko
wi Pielińskiemu, adw. Filipowi Rosengartenowi, adw. Wiesławowi Skorup
skiemu, adw. Stanisławowi Soleckie
mu, adw. Marii Werner;

neuszowi Boiińskiemu;

Krzyż
Ka w a l e r s k i
Orderu
O d r o d z e n i a Polski:
adw. Józefowi Boberowi, adw. Ja
nowi Chmielnikowskiemu, adw. Zbig
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S r e b r n y Kr zyż Zasługi:
adw. Stanisławowi Baranowskiemu,
ad w. Ireneuszowi Bieniaszkiewiczowi,
adw. Jerzemu Bombie, adw. Ireneuszo
wi Chojnackiemu, adw. Janowi Ciećwierzowi, adw. Januszowi Dąbrowskie
mu, adw. Małgorzacie Iwanowskiej,
adw. Zbigniewowi Jędrusikowi, adw.
Bohdanowi Juzkowi, adw. Marii Krzy
żanowskiej, adw. Józefowi Kuczyńskie
mu, adw. Jackowi Kulisiewiczowi, adw.
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Władysławowi Niewiadomskiemu, adw.
Reginie Pałkiewicz, ob. Marii Pałęckiej, adw. Witoldowi Powichrowskiemu, adw. Andrzejowi Rempulskiemu,
adw. Lesławowi Spaltensteinowi, Jano
wi Stachurskiemu, adw. Adamowi Zeldze, adw. Jerzemu Zielińskiemu;
B r ą z o wy Kr zyż Zasługi:
ob. Wandzie Grenik.

<>

Ufundowanie przez Prezydium NRA
„Pucharu Przechodniego Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej”
dla zwycięzcy w rejsie żeglarskim
Prezydium NRA postanowiło na po
siedzeniu w dniu 23 czerwca 1983 r.
ufundować „Puchar Przechodni Preze
sa Naczelnej Rady Adwokackiej” dla

najbardziej wszechstronnej załogi rej
su w zawodach żeglarskich organizo
wanych' przez Okręgową Radę Adwo
kacką w Olsztynie.

li. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

bielska

Zgromadzenie Bielskiej Wojewódzkiej Izby Adwokackiej
I.
Otwarcie Zgromadzenia
i referat
sprawozdawczy.
Dnia 21 maja 1983 r. odbyło się Zgro
madzenie Wojewódzkiej Izby Adwo
kackiej Bielskiej, obradujące po raz
pierwszy na podstawie przepisów no
wego prawa o adwokaturze i nowego
regulaminu. Poprzedzone ono zostało
pisemnym sprawozdaniem z działalno
ści Okręgowej Rady Adwokackiej w
Bielsku-Białej za lata 1981 i 1982.
Otwarcia Zgromadzenia dokonał
dziekan Rady Adwokackiej adw. dr
Jerzy S i e k l u c k i . Przywitał przy
byłych gości w osobach: prezesa NRA
prof. dra Kazimierza Buchały, prezesa
ZG ZPP adw. dra Zdzisława Czeszejko-Sochackiego, I sekretarza KW PZPR
Andrzeja Gduli, przedstawiciela woje
wody bielskiego J. Ślusarka, przedsta

wiciela prezesa Sądu Wojewódzkiego
Leopolda Nowaka, przedstawiciela Pro
kuratury Wojewódzkiej Szymona Wag
nera, dziekana Rady Adwokackiej w
Katowicach adw. Andrzeja Dzięcioła,
przedstawiciela WK Stronnictwa De
mokratycznego Aleksandra Jury, przed
stawiciela Kom. Woj. MO J. Modrzyńskiego i przedstawiciela Woj. Zarządu
Ligi Kobiet Heleny Talagi, oraz
wszystkich, zebranych adwokatów. Na
wniosek dziekana przewodniczącym
Zgromadzenia wybrany został adw.
Adam S t a r z a k.
Dziekan przedstawił następnie refe
rat sprawozdawczy, w którym powołał
się na wymienione wyżej pisemne
sprawozdanie oraz poruszył podstawo
we kwestie z działalności Rady w
okresie jęj istnienia, tj. 7 lat, ze szcze-
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gólnym uwzględnieniem ostatniego
okresu między zgromadzeniami, tj. lat
1981 i 1982. Co się tyczy składu Izby,
to wskazał na to, że w okresie wspom
nianych 7 lat przyjęto 21 aplikantów,
którzy zasilili szeregi adwokatury.
Oprócz tego wpisano na listę adwoka
tów Izby 3 osoby spośród sędziów
i prokuratorów, 6 osób z grona rad
ców prawnych oraz 2 osoby z innych
izb adwokackich. Łącznie w tym cza
sie przyjęto w poczet członków Izby
bielskiej 34 osoby, a skreślono z róż
nych powodów 32 osoby. W następ
stwie wpisania na 'listę adwokatów
znacznej liczby aplikantów obniżyła się
poważnie średnia wieku. W bieżącym
roku, ze względu na ukończenie 70 lat
życia, odejdzie z czynnej pracy z Izby
bielskiej kilkunastu dalszych adwoka
tów.
Jeśli chodzi o pracę zawodową
członków Izby, dziekan zaznaczył, że
w zasadzie nie nasuWa ona zastrze
żeń. Były sygnały co do uchybień na
tle niestawiennictwa na rozprawach.
W nielicznych wypadkach trzeba było
wyciągnąć stosowne konsekwencje. W
dalszym ciągu dziekan nadmienił, że
stosunki zawodowe między adwokatu
rą bielską a sądami i prokuraturą
układają się poprawnie, a wyłaniające
się sporne kwestie załatwiane są w
bezpośrednich rozmowach z kierownic
twem tych instytucji. Dało się jednak
zauważyć pewne „zoficjalizowanie” sto
sunków z kierownictwem tych insty
tucji, co potraktować można jako wy
nik ogólnej trudnej sytuacji w ostat
nich dwóch latach. Dziekan podkreślił
następnie, że adwokaci Izby bielskiej
tworzą środowisko w pełni uspołecz
nione. W ich ręku leży np. całe po
radnictwo prawne w Lidze Kobiet i w
ZBoWiDzie. Adwokaci działają też w
innych organizacjach społecznych i
uczestniczą czynnie w pogadankach
prawnych organizowanych w szkołach.
Dodał, że zwiększenie samorządności
zwiększa odpowiedzialność adwokatury
w zakresie zabezpieczenia praw i wol
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ności obywatelskich, z tym zaś łączy
się obowiązek występowania w sposób
zdecydowany, pryncypialny i odważ
ny, ale zawsze zgodny z prawem.
Adwokatura — zakończył dziekan —
powinna w swej działalności godzić in
teres wewnętrzny korporacji z intere
sem ogólnospołecznym.
Po referacie sprawozdawczym dzie
kana przystąpiono do wyboru nowych
władz samorządowych oraz delegatów
na Krajowy Zjazd Adwokatury, a po
szczególne akty wyborcze przeplatane
były dyskusją, wnioskami, czynnościa
mi poszczególnych komisji i podejmo
waniem uchwał.
II.
Dyskusja.
Dyskusję
nad
sprawozdaniem rozpoczęło wystąpienie
adw. Franciszka S z k u t y , który wy
raził pogląd, że dalsze zwiększanie licz
by etatów, połączone z wpisywaniem
na listę adwokatów osób spoza ad
wokatury, praktycznie uniemożliwi dal
sze kształcenie i rekrutację aplikan
tów adwokackich.
Następny dyskutant adw. Filip R os e n g a r t e n zajął się zagadnieniem
ustanowionej w adwokaturze „granicy
wieku” postulując, aby Zgromadzenie
Izby przedstawiło NRA rezolucję
z wnioskiem o podjęcie przez NRA
i Krajowy Zjazd Adwokatury wszel
kich starań zmierzających do uchyle
nia w prawie o adwokaturze ograni
czenia wiekowego w wykonywaniu za
wodu adwokata, a jako nieformalny
(ewentualny) wniosek — postulował
umożliwienie adwokatom, którz^ prze
kroczyli wspomnianą granicę wieku,
dalsze wykonywanie zawodu na wa
runkach pracy bezpłatnej (społecznej).
Adw. Zbigniew W a y d o w i c z wno
sił o uchwalenie petycji do Sejmu PRL
o wydanie ustawy o powszechnej am
nestii. W uzasadnieniu tego wniosku
dyskutant podkreślił, że tradycją po
lityki PRL jest uchwalanie kolejnych
aktów łaski w przełomowych, histo
rycznych momentach, jak np. w la
tach 1945, 1952, 1956, 1969, 1974 i 1977,
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co zawsze dawało dobroczynny efekt,
a tym samym powinno wpłynąć dodat
nio na pojednanie narodowe. Zdaniem
mówcy, nerwowa atmosfera stanu wo
jennego nie sprzyjała sprawiedliwemu
rozpoznawaniu spraw, a ewentualne
niedociągnięcia przy stosowaniu no
wych przepisów mogłyby być konwalidowane dzięki aktowi laski.
I sekretarz KW PZPR mgr An
drzej G d u l a podziękował zebranym
za zaproszenie, a następnie podkreślił
w swym przemówieniu, że w minio
nym okresie panowała trudna i złożo
na sytuacja w wielu środowiskach
prawniczych, jednakże w województwie
bielskim nad emocjami dominował roz
sądek i wzgląd na interes społeczny.
Co się tyczy wniosku adw. Waydowicza w sprawie ustawy amnestyjnej, to
mówca wyjaśnił, że istnieje jeszcze na
dal rozdarcie wewnątrz określonych
grup społecznych, oraz /lodał, że ze
zwolnionej rzeszy osób internowanych
wielu podjęło działalność opozycyjną,
a nawet kontrrewoluęyjną. Stąd opóź
nienie w wydaniu powszechnego aktu
łaski.
Prze\^odnicząca Zarządu Wojewódz
kiego ■.Ligi Kobiet Helena T a l a g a
zwróciła uwagę na trudną sytuację
i rolę kobiet, na potrzebę udzielania
im pomocy, m.in. również w dziedzi
nie prawnej za pośrednictwem Ligi
Kobiet. Apelowała o bardziej efektyw
ną działalność w tym zakresie i po
dziękowała za pomoc prawną dotych
czas udzielaną.
Dalszy dyskutant adw. S. S i k o r a
wyraził pogląd, że nowe prawo o ad
wokaturze stanowi „kompromis” mię
dzy oczekiwaniami a osiągnięciami ad
wokatury w dziedzinie samorządu.
Wskazał na fragmenty wystąpienia Mi
nistra Sprawiedliwości co do szerszego
przyjmowania do palestry osób spoza
adwokatury, jak również na fakt, że
niektórzy adwokaci z racji osiągnięcia
pewnego wieku muszą odejść z tego
zawodu. Tę ostatnią okoliczność mówca
ocenił jako korzystną, gdyż wiąże się
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z tym poprawa sytuacji materialnej
pozostałych czynnych zawodowo adwo
katów. Postulował, aby nie wypełniać
wakujących etatów adwokackich oraz
zastrzec dla okręgowych rad adwokac
kich prawo samodzielnego ustalania
miejsc (etatów) w Izbie i w poszcze
gólnych zespołach. Zgłosił również
wniosek o zredukowanie liczby apli
kantów adwokackich w Izbie bielskiej
z 10 do 8 osób. Wreszcie postawił
wniosek o zmniejszenie liczby etatów
adwokackich w Zespole Adwokackim
nr 1 w Bielsku-Białej do 10 osób, a w
Zespole Adwokackim nr 2 w Biel
sku-Białej — do 12 osób.
Do postulatów adw. S. Sikory przy
łączył się adw. B u r s z t y n z Wado
wic stwierdzając, że — jego zdaniem —
limit 74 adwokatów na całe wojewódz
two bielskie jest już i tak stosunkowo
duży. O liczbie etatów w zespole —
zdaniem mówcy — powinno decydo
wać kryterium liczby spraw w sądach
oraz liczba mieszkańców na danym te
renie.
Prezes NRA prof. dr Kazimierz B uc h a ł a omówił rolę adwokatury w
systemie organów ochrony prawnej,
ocenił pozytywnie wystąpienia adwo
katów w procesach w okresie stanu
wojennego, podkreślając ich głębokie
zaangażowanie zawodowe i dążenie do
realizacji zasady kontradyktoryjności
i prawdy obiektywnej. Wskazał na po
zytywną w zasadzie ocenę środowiska
adwokackiego przez Radę Państwa i na
zobowiązanie adwokatury przez Radę
Państwa do stałego podnoszenia kwa
lifikacji zawodowych. Stwierdził, że no
we prawo o adwokaturze z punktu
widzenia NRA stanowi duże osiągnię
cie, mimo że zawiera również pewne
mankamenty i „pułapki”.
Po przedstawieniu przez przewod
niczącego Komisji Uchwał i Wniosków
projektów uchwał Zgromadzenia, po
stulującego m.in. uchwalenie budżetu
Izby na rok 1983 i składek na rzecz
Izby w wysokości proponowanej przez
Okręgową Radę Adwokacką, adw. Ma-
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ciej Z u b e k w obszernym wystąpie
niu wnosił o podwyższenie składki od
adwokatów radców prawnych na rzecz
samorządu adwokackiego do 6% fak
tycznie osiąganych przez nich wyna
grodzeń na radcostwach (adwokaci
zrzeszeni w zespołach adwokackich
opłacają jedynie 6% lub 5% od obro
tu, i to w ciężar kosztów zespołowych,
tak że w rzeczywistości składki te ob
ciążają ich wynagrodzenie netto w gra
nicach poniżej 3"/o).
III.
W y n i k w y b o r ó w . W wy
niku przeprowadzonych wyborów wy
brani zostali:
— na stanowisko dziekana — dotych
czasowy dziekan adw. dr Jerzy S i ek 1u c k i,
— na stanowisko prezesa Sądu Dyscy
plinarnego — adw. Bronisław K u rs a,
— na stanowisko przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej — adw. Zdzis
ław M i c h n i k o w s k i .
Na członków Okręgowej Rady Ad
wokackiej wybrano: adw. adw. Zbig
niewa Piwowarczyka, Augustyna Synówkę, Zbigniewa Waydowicza, Witol
da Rozmanita, Stanisława Krzeszowiaka, Jacka Wir-Konasa, Franciszka
Wojciucha i Jerzego Stworzewicza,
a na zastępców członków Rady: adw.
adw. Zdzisława Golbę, Andrzeja Sarapatę i Stanisława Wronę.
Do Sądu Dyscyplinarnego zostali
wybrani: adw. adw. Władysław Byr
dy, Tadeusz Lekczyński, Czesław Rut
kowski, Stanisław Kosiński, Stanisław
Jabłoński, Marian Urbański, Józef Za
jąc i Józef Brzóska,
a jako zastępcy: adw. adw. Jan WoTczko, Andrzej Georg i Teresa SudekRoztoczyńska.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
adw. adw. Janusz Handerek i Stani
sław Dziduch,
a jako zastępcy: adw. adw. Brygida
Piątek i Zdzisław Antoszewski.
Na d e l e g a t ó w
na Krajowy
Zjazd Adwokatury wybrano: adw. adw.

ii

Zbigniewa Waydowicza, Zbigniewa Pi
wowarczyka, Stanisława Sikorę, Augus
tyna Synówkę, Macieja Zubka i Sta
nisława Wronę.
IV.
U c h w a ł y . W głosowaniu nad
poszczególnymi punktami wyszczegól
nionych wyżej wniosków Zgromadze
nie uchwaliło:
— udzielić Okręgowej Radzie Adwo
kackiej absolutorium,
— wystąpić do NRA o zgłoszenie pe
tycji skierowanej do Sejmu w spra
wie uchwalenia ustawy o amnestii
powszechnej,
— zwrócić się do NRA o zaniechanie
wyznaczania limitu etatów adwo
kackich bez uprzedniego zasięgnię
cia opinii zgromadzeń izb,
— zwrócić się do NRA o ograniczenie
etatów aplikantów w Izbie biel
skiej do 8 osób,
— zobowiązać Okręgową Radę Adwo
kacką w Bielsku-Białej do kierowa
nia się w polityce kadrowej głównie
kryterium liczby spraw przypadają
cych na jednego adwokata (mimo
głosów w dyskusji, że sprawa spra
wie nie jest równa i że sprawy w
zespołach prowincjonalnych są nie
porównywalnie mniejszego „kali
bru”, oraz mimo uwagi dziekana, że
należy uwzględniać interes całej
Izby, a nie powodować się interesa
mi partykularnymi).
Nie uzyskały natomiast większości
głpsów, a tym samym nie zostały
uchwalone, wnioski o podjęcie starań
w sprawie uchylenia granicy wieku w
wykonywaniu zawodu adwokata oraz
o zmniejszenie liczby etatów w Zespo
łach Adwokackich Nr 1 i Nr 2 w
Bielsku-Białej.
Zgromadzenie uchwaliło budżet Ra
dy zgodnie z projektem Okręgowej Ra
dy Adwokackiej, jak również (mimo
zgłoszonego sprzeciwu) składki od adwokatów-radców prawnych (z wyjąt
kiem emerytów) w wysokości 6% od
ich wynagrodzenia, a ponadto składki
od aplikantów po 100 zł miesięcznie,
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pozostałe zaś składki zgodnie z wnios
kiem (projektem) ORA.
V.
R e f l e k s j e i u w a g i . Na
tle przebiegu i wyników Zgromadzenia
(a w szczególności sprawozdania, dys
kusji, wniosków i uchwał) stwierdzić
można, że palestra bielska w okresie
sprawozdawczym należycie wywiązy
wała się ze swych zadań i obowiąz
ków, wynikających z art. 1 ust. 1
.prawa o adwokaturze. Bez zarzutu pra
cowała też i spełniała swoje obowiązki
urzędująca dotychczas Rada Adwo
kacka.
W toku dyskusji oraz w treści wnios
ków i uchw7ał poruszana została rów
nież tematyka natury ogólnej, jak np.
zagadnienie seniorów czy zagadnienie
ogólnej amnestii, przy czym wynik
Izba

Sprawozdanie
ze
Zgro
m a d z e n i a I zby. W dniu 4 czerw
ca 1983 r. odbyło się Zwyczajne Zgro
madzenie Izby Adwokackiej w Byd
goszczy. Zgromadzenie miało charakter
sprawozdawczo-wyborczy.
Obrady otworzył dziekan ustępują
cej Rady Adwokackiej adw. Franci
szek W y s o c k i , witając serdecznie
przybyłych gości, reprezentujących or
gany polityczno-administracyjne woje
wództwa, oraz wszystkich zebranych
adwokatów7.
Przewodniczącym Zgromadzenia wy
brano adw. Konrada K u l p ę , a na
stępnie uczczono pamięć zmarłych w
okresie ubiegłej kadencji adwokatówczłonków Izby: Kazimierza Urbanowi
cza, Stanisława Hoppegą, Tadeusza
Gantkowskiego, Seweryna Dziembowskiego, Stefana Medera, Stanisława
Malewskiego i Zbigniewa Pery.
Po przedstawieniu uzupełnionego
przez przewodniczącego Zgromadzenia
porządku obrad delegaci zajęli pozy
tywne stanowusko w kwestii ważności
wyborów delegatów nie wykonujących
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głosowania na pierwszy z tych tema
tów nie odpowiada oczekiwaniom i sta
nowi pewnego rodzaju zaskoczenie.
Znaczna część dyskusji i związanych
z nią wniosków oraz uchwał dotyczy
ła spraw i interesów miejscowych
(personalnych i finansowych) i nie
uwzględniała w należytej mierze inte
resów ogólnokorporacyjnych czy ogól
nospołecznych. Przypuszczalnie przypi
sać to należy faktowi, że ostatnio w
skład . adwokatury Izby bielskiej we
szła znaczna liczba koleżanek i kole
gów bardzo młodych, a rozwaga i da
lekosiężne’ spojrzenie są na ogół właś
ciwościami narastającego .wieku i zwią
zane są z doświadczeniem nabytym w
pracy zawodowej i korporacyjnej.
adw. dr Filip Rosengarten

bydgoska

zawodu w zespołach adwokackich, co
pozwoliło na kontynuowanie obrad.
Sprawozdanie z działalności Rady
Adwokackiej za lata 1981 r. i 1982
złożył dziekan Rady adw. Franciszek
Wysocki. W swoim wystąpieniu dzie
kan Rady przypomniał, że miniona ka
dencja miała szczególny charakter
i bardzo ważny wymiar w realizowa
niu programu odnowy życia społecznopolitycznego po sierpniu 1980 roku.
Tym bardziej istotny jest fakt —
podkreślił adw. Franciszek Wysocki —
że mimo wszelkich trudności adwoka
tura bydgoska znalazła właściwą dro
gę do dialogu i porozumienia społecz
nego.
Godne zaznaczenia jest przede
wszystkim to, że wprowadzenie stanu
wojennego nie zahamowało prac nad
ustawą—Prawo o adwokaturze, tak
bardzo oczekiwanego przez środowisko
aktu legislacyjnego..- Dziekan wyraził
przekonanie, iż ogólna ocena tej usta
wy jest pozytywna, nadmienił jednak,
że szereg problemów nie zostało defi
nitywnie rozwiązanych. Do takich pro-
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blemów zaliczyć trzeba sprawą odej
ścia z zespołów adwokatów, którzy
ukończyli 70 rok życia, limity miejsc
adwokackich dla określonego regionu,
kwestią składek ubezpieczeniowych,
wreszcie sprawą opłat za obrony z
urzędu, za które należność'powinien
pokrywać Skarb Państwa.
Nie mogło być również inaczej, by
w wystąpieniu dziekana nie został wy
sunięty problem warunków pracy ad
wokatów w zespołach adwokackich
(zwłaszcza bydgoskich). W tym wzglą
dzie miniona kadencja przyniosła pew
ną niewielką poprawę warunków pra
cy, ale tylko w niektórych zespołach.
Generalnie zatem niewiele się w tej
mierze zmieniło na lepsze. W każdym
razie warunki pracy w zespołach byd
goskich oceniono jako wręcz skanda
liczne i wymagające natychmiastowej
zmiany.
Kończąc swoje wystąpienie adw.
Franciszek Wysocki podziękował człon
kom Rady Adwokackiej i całej Izbie
za rzetelną współpracę, jak również
wyraził nadzieję, że wybrani — już na
podstawie nowych zasad wyborczych —
członkowie Rady właściwie potraktują
swoje obowiązki wobec korporacji.
Po wystąpieniu dziekana Rady głos
zabrał przewodniczący Komisji Rewi
zyjnej adw. Roman D ą b r o w s k i ,
składając sprawozdanie z zamknięć fi
nansowych za okres sprawozdawczy,
a następnie zwrócił się o udzielenie
absolutorium Radzie za działalność w
latach 1981—1982, o uchwalenie preli
minarza budżetowego na rok 1983 wraz
z ustaleniem wysokości składek oraz
o podwyższenie składek na Fundusz
Wzajemnej Pomocy i Funduszu Od
praw Emerytalnych.
Sekretarz Rady Adwokackiej adw.
Witold B u r k e r przedstawił Zgroma
dzeniu plan rozmieszczenia adwokatów
Izby, który kształtuje się w sposób
następujący:
Bydgoszcz — 52 adwokatów; obecna
liczba adwokatów pełnozatrudnio-
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nych wynosi 47 osób, a niepełnozatrudnionych — 11 osób.
Chojnice — 5 adwokatów; obecnie pra
cuje 4 adwokatów w pełnym wy
miarze godzin,
Inowrocław — 9 adwokatów; obecnie
' 7 w pełnym wymiarze oraz 2 w nie
pełnym wymiarze,
Mogilno — 3 adwokatów; obecnie 2 w
pełnym wymiarze, a 1 w niepełnym
wymiarze godzin,
Swiecie — 4 osoby; taka sama liczba
adwokatów wykonuje swój
obecnie,
*

zawód

Szubin — 5 osób; obecnie jest 3 pełnozatrudnionych i 2 osoby niepełnozatrudnione,
Tuchola — 3 adwokatów; obecnie wy
konują zawód w pełnym wymiarze
3 osoby.
Adw. Witold Burkier podał, że plan
Izby to zatrudnienie 81 adwokatów i 9
etatów dla aplikantów adwokackich.
Prosił w imieniu Rady o sformułowa
nie odpowiednich wniosków w tej
kwestii.
Skarbnik Rady Adwokackiej adw.
Edmund R a s z e j a przedstawił Zgro
madzeniu wniosek Okręgowej Rady
Adwokackiej o uchwalenie nowych za
sad wypłat odpraw i pożyczęjt oraz
o urealnienie składek, zgłaszając za
razem w tej mierze następujące pro
pozycje:
a) podwyższenie — z Funduszu Od
praw Emerytalnych — dotychczas
wypłacanej odprawy w kwocie
15.000 zł do kwoty 30.000 zł,
b) podwyższenie kwoty pożyczki z
Funduszu Wzajemnej Pomocy z
kwoty 6.000 zł do kwoty 10.000 zł,
c) podwyższenie wypłaty z Funduszu
Wzajemnej Pomocy, tzw. odprawy
pośmiertnej, o 5.000 zł, czyli do kwo
ty 25.000 zł,
d) podniesienie składki od kolegów
wykonujących zawód adwokata w
zespołach adwokackich z kwoty 50 zł
do 100 zł,
e) pobieranie od kolegów adwokatów
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radców prawnych zatrudnionych w
pełnym wymiarze — kwoty global
nej 500 zł,
f) . pobieranie od kolegów adwokatów
radców prawnych emerytów zatrud
nionych w niepełnym wymiarze go
dzin — kwoty globalnej 330 zł,
g) pobieranie od kolegów adwokatów
emerytów i rencistów na Fundusz
Wzajemnej Pomocy — kwoty ,50 zł.
Następnie wywiązała się dyskusja, w
której głos zabrali: wiceprezydent Mia
sta Bydgoszczy Zdzisław A d a m ó w s k i, wiceprezes Sądu Wojewódzkiego
Edward Łój , skarbnik Naczelnej Ra
dy Adwokackiej adw. Józef K u c z y ń 
ski , adw. Władysław W o j c i e c h o ws k i, adw. Tadeusz W e y n a i Jacek
Marczak.
Dyskutujący odnieśli się do zagad
nień związanych z problemami poru
szonymi w sprawozdaniu dziekana Ra
dy Adwokackiej, jak również, określili
swój stosunek do tak żywTotnych pro
blemów adwokatury, jak: sprawy lo
kali
(wiceprezydent
Adamowski),
współpracy: sąd — adwokatura (wice
prezes E. Łój), opłaty za siprawy „urzę
dowe” i składki dla ZUS-u (skarbnik
NRAadw. J. Kuczyński i adw. W. Woj
ciechowski). Postulowano także utwo
rzenie Ośrodka Zamiejscowego NSA w
Bydgoszczy.
Następnie Komisja Wnioskowa, wy
brana na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Izby Adwokackiej w Bydgoszczy, za
proponowała uchwalenie następujących
wniosków:
1. Nowo wybrane władze samorządo
we powinny uznać za jedno z pierw
szoplanowych zadań wszechstronną
realizację przepisów nowego prawa
o adwokaturze — tak w zakresie
uprawnień jak i obowiązków ad
wokatury — aby właściwe stoso
wanie prawa o adwokaturze po
twierdziło trafność jej założeń, czy
niących adwokaturę współodpowie
dzialną za należyte funkcjonowanie
wymiaru sprawiedliwości i za auto
rytet prawa.
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2. Zobowiązuje się nowo wybraną Ra
dę do radykalnej poprawy warun
ków lokalowych bydgoskich Zespo
łów Adwokackich. Dalsza zwłoka
w załatwieniu tej bardzo ważnej
sprawy według oceny adwokatów
Izby bydgoskiej nie może być tole
rowana, m.in. także ze względu na
uzasadniony interes społeczny. In
formacje o czynionych w tej mie
rze staraniach i ó wynikach powin
ny być przekazywane bieżąco Ze
społom Adwokackim w Bydgoszczy.
3. Ustala się liczbę adwokatów za
trudnionych w zespołach na 81 osób.
Rozmieszczenie zespołów i adwoka
tów ma wyglądać następująco:
Bydgoszcz— 4 zespoły — 52 adw.
Chojnice
—
—
5adw.
Inowrocław —
—
9adw.
Mogilno
—
-— 3 adw.
Swiecie
—
—
4adw.
Szubin
—
—
5adw.
Tuchola
—
—
3adw.
4. Ustala się następujące w y s o k o ś c i t odpraw, pożyczek oraz składek:
1. a) podwyższenie — z Funduszu

Odpraw Emerytalnych — do
tychczas wypłacanej odprawy
, w kwocie maksymalnej 15 000
zł do kwoty maksymalnej
30.000 zł,
b) podwyższenie kwoty pożycz
ki z Funduszu Wzajemnej Po
mocy z kwoty 6.000 zł do
kwoty 10.000 zł,
c) podwyższenie wypłaty z Fun
duszu Wzajemnej Pomocy,
tzw. odprawy pośmiertnej, o
kwotę 5.000 zł (zamiast kwoty
20.000 zł — obecnie 25.000 zł),
2. Podniesienie bądź pobieranie
składki od kolegów wykonują
cych zawód oraz od emerytów i
rencistów:
a) od adwokata w zespole ad
wokackim
dotychczasowej
kwoty 50 zł do zł 100. Pozo
stała składka, jako pobierana
procentowo od obrotu, pozo
staje bez zmian.
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b) pobieranie od kolegów adwo
katów radców prawnych za
trudnionych w pełnym wy
miarze godzin globalnej kwoty
po 500 zł, to znaczy:
1) składka na cele
Izby
— 180 zł
(podwyżka o 70 zł)
2) składka na Fun
dusz Samopomocy
Koleżeńskiej przy
NRA
— 120 zł
3) składka na F.O.E. — 100 zł
(podwyżka o 50 zł)
4.) składka na F.WP. —100 zł
(podwyżka o 40 zł)
500 zł
c) pobieranie od kolegów adwo
katów radców prawnych eme
rytów zatrudnionych w nie
pełnym wymiarze godzin glo
balnej kwoty po 330 zł, to zna
czy:
1) składka na cele
Izby
— 110 zł
2) składka na F.S.K — 120 zł
3) składka na F.W.P. — 100 zł
330 zł
d) pobieranie od kolegów adwo
katów emerytów i rencistów
na FWP kwoty po 50 zł
(podwyżka o 25 zł).
5. Uważa się za celowe i społecznie
uzasadnione utworzenie w Bydgo
szczy Ośrodka Zamiejscowego Na
czelnego Sądu Administracyjnego
dla województwa bydgoskiego i wo
jewództw ościennych.
6. Uzasadnione jest zwrócenie się do
Naczelnej Rady Adwokackiej z
wnioskiem, aby podjęła energiczne
starania o możliwie niezwłoczne
wydanie rozporządzeń wykonaw
czych przewidzianych w art. 24 ust.
4 i art. 29 ust. 2 prawa o adwoka
turze.
W głosowaniu Zgromadzenie uchwa
6—
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liło wnioski zaproponowane przez Ko
misję Wnioskową, które zostaną prze
kazane do realizacji nowo wybranym
władzom samorządowym.
W wyniku przeprowadzonego głoso
wania dokonano w y b o r ó w władz
samorządowych, które przedstawiają
się w sposób następujący:
Okręgowa Rada Adwokacka: dzie
kan — adw. Franciszek W y s o c k i ,
członkowie Rady: adw. Witold Burker,
adw. Józef Eichsteedt, adw. Zbigniew
Kaczanowski, adw. Zbigniew Kaczma
rek, adw. Edmund Raszeja, adw. Je
rzy Sulimierski, adw. Barbara Łubuńska, adw. Dariusz Głowacki; zastępcy
członków Rady: adw. Władysław Woj
ciechowski, adw. Franciszek Krauze,
adw. Zdzisław Kuczma.
Sąd Dyscyplinarny: prezes — adw.
Jan J u n k , członkowie Sądu: adw.
Irena Kaszyńska-Bielawska, adw. Jerzy
Biliński, adw. Mieczysław Brunke,
adw. £wa Butkiewicz, adw. Tadeusz
Klimesz, adw.. Kazimierz Kuczyński,
adw. Andrzej Namysłowski, adw. Mał
gorzata Niedźwiecka-Brzezińska; za
stępcy członków Sądu Dyscyplinarne
go: adw. Jolanta Sikora-Chybicka, adw.
Stanisław Sobieszczański, adw. Krzysz
tof Podstawski.
Komisja Rewizyjna: przewodniczą
cy — adw. Roman D ą b r o w s k i ,
członkowie: adw. Barbara Brzuszkiewicz, adw. Roman Szydłowski; zastępcy
członków Komisji Rewizyjnej: adw.
Irena Mtirzyn, adw. Edward Mrozik.
Wybrano również d e l e g a t ó w na
Krajowy Zjazd Adwokatury, którymi
zostali: adw. Franciszek Wysocki —
dziekan, adw. Konrad Kulpa, •Hdw. Je
rzy Sulimierski, adw. Zbigniew Kacza
nowski, adw. Zbigniew Kaczmarek,
adw. Bogusław Owsianik, adw. Wła
dysław Wojciechowski, adw. Dariusz
Głowacki.
Nowo wybrany dziekan Rady Adwo
kackiej w Bydgoszczy adw. Franciszek
Wysocki podziękował za okazane mu
zaufanie i wyraził nadzieję, że wraz
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z pozostałymi członkami Rady Adwo
kackiej należycie służyć będzie intere
som samorządu adwokackiego.
Po dokonanych wyborach przewod
Izba
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niczący obrad zamknął Zwyczajne
Zgromadzenie Izby Adwokackiej w
Bydgoszczy.
adw. Dariusz Głowacki
gdańska

Sprawozdanie ze Zgromadzenia Izby

W dniu 14 maja 1983 r. odbyło się
w Gdańsku zwyczajne Zgromadzenie
Izby Adwokackiej w Gdańsku, w któ
rym uczestniczyło przeszło 120 człon
ków Izby.
Otwarcia Zgromadzenia dokonał
dziekan Rady Adwokackiej adw. Sta
nisław G o ł a t a. Na zgromadzenie
przybyli też zaproszeni goście: Prezes
Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
prof. dr hab. K. Buchała, członek Na
czelnej Rady Adwokackiej adw. J. Ciećwierz oraz przedstawiciele: Komitetu
Wojewódzkiego PZPR, Wojewódzkiego
Komitetu SD, Prokuratury Wojewódz
kiej w Gdańsku, Sądu Wojewódzkiego
w Elblągu i Naczelnego Sądu Admi
nistracyjnego.
Zgodnie z przyjętym porządkiem
Zgromadzenia, mającym na celu prze
de wszystkim wybór organów samo
rządowych i delegatów na krajowy
Zjazd Adwokatury stosownie do prze
pisów ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
większą część 12-godzinnego zgroma
dzenia, któremu sprawnie przewodni
czyli wybrani jednogłośnie adw. Woj
ciech D e r e z i ń s k i i adw. Sta
nisław S z u c h o r z e w s k i , poświęco
no wyborom.
Uzupełniając wcześniej rozesłane pi
semne sprawozdanie Rady Adwokac
kiej, przedstawiające w ujęciu synte
tycznym działalność Wojewódzkiej Iz
by Adwokackiej w Gdańsku za rok
1982, dziekan adw. Stanisław Gołata
przedstawił uczestnikom Zgromadze
nia ocenę sytuacji gospodarczo-społecz
nej i politycznej kraju, która miała w
tym okresie przemożny wpływ na sy
tuację w adwokaturze. „Miniony okres,

a w szczególności wydarzenia sierp
niowe na Wybrzeżu przełamały zastój
i marazm w życiu społecznym, dowio
dły, jak wielkie i wartościowe siły
tkwią w klasie robotniczej i całym spo
łeczeństwie polskim” — powiedział
m.in. dziekan Gołata. Stwierdził, że
adwokatura opowiada się za procesem
przemian i pragnie swe doświadczenia
i umiejętności dołączyć do ogólnonaro
dowych działań kształtujących w kra
ju nowe, w pełni socjalistyczne sto
sunki społeczne, a więc odpowiadają
ce głęboko humanitarnym ideom spra
wiedliwości społecznej. Wydarzenia
sierpniowe ujawniły również tkwiące
w adwokaturze ogromne siły odwagi i
roztropnego działania na rzecz odnowy.
Adwokatura Wybrzeża rozwija się dzię
ki swobodzie wypowiedzi i tolerancji
odmiennych poglądów. Nadmierna jed
nomyślność i nietolerancja prowadzi
do bezmyślnej akceptacji. Szereg
uprawnień, jakie ustawa z dnia 26 ma
ja 1982 r.—Prawo o adwokaturze za
pewnia organom samorządu, zwiększa
samorządność adwokatury i wprowa
dza ważne elementy demokratyzmu.
Samorząd jest podstawowym ogniwem
demokracji, bez którego nie może ist
nieć demokracja socjalistyczna, od po
stawy więc adwokatów zależeć będzie
jej rzeczywisty kształt. Aktywny udział
w zwalczaniu patologii, która niweczy
zasady godności, uczciwości i rzetelno
ści człowieka oraz hamuje rozwój spo
łeczeństwa, stanowi obowiązek adwo
katów wobec narodu.
Zgłoszenie jako jedynej kandydatu
ry adw. Stanisława Gołaty na stano
wisko dziekana i wyniki głosowania
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wydają się być dowodem aprobaty ze
strony członków Izby dotychczasowego
kierunku działania Rady oraz trafnoś
ci tez referatu. Również jako jedyną
głosowano kandydaturę adw. Jerzego
Fisiora na funkcję przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej.
Nie przyniosły natomiast rozstrzyg
nięcia wyniki pierwszych wyborów
spośród trzech kandydatów na funkcję
prezesa Sądu Dyscyplinarnego. W wy
niku ponownego głosowania funkcja ta
została powierzona adw. Wiktorowi
Hirszowi.
W toku dyskusji adw. D. S z y m i e c
przedstawił potrzebę szczególnej roz
wagi przy podejmowaniu decyzji co do
wyboru poszczególnych kandydatów do
organów samorządowych. Skład osobo
wy tych organów powinien dawać rę
kojmię należytego wypełniania wszyst
kich funkcji w interesie gdańskiej ad
wokatury z jednoczesnym uwzględnie
niem szczególnie skomplikowanej sy
tuacji w kraju.
Problem wpływu właściwego dobo
ru składu Rady Adwokackiej na jej
przyszłe funkcjonowanie w interesie
środowiska adwokackiego przedstawiła
również w przemówieniu adw. I. T r u 
s k o 1a s k a. Jej zdaniem działalność
w organach samorządowych należy
śmiało powierzać młodym adwokatom,
którzy współpracując ze starszymi ko
legami nabiorą nie tylko doświadczenia
i umiejętności w działalności samorzą
du adwokackiego, ale kształtować będą
również swoje postawy i cechy osobo
we z korzyścią dla przyszłości adwo
katury. Praktyka taka prowadzona w
Zespole Adwokackim Nr 11 w Gdań
sku pozwala od lat na zachowanie ciąg
łości pokoleń z pożytkiem dla człon
ków zespołu jako całości i adwoka
tury.
Z kolei adw. dr M. T y r c h a pod
jął w swym przemówieniu problem
roztoczenia koniecznej opieki i niesie
nia pomocy — ze strony organów sa
morządowych — tym kolegom, którzy
ze względu na wiek tracą prawo człon
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kostwa w zespółach adwokackich.
Podkreślił zarówno brak właściwego i
słusznego rozwiązania prawnego możli
wości wykorzystania dużej wiedzy fa
chowej i ogromnego doświadczenia
tych adwokatów, jak i zjawisko nega
tywnych skutków socjologicznych, wią
żące się ściśle z odejściem od aktyw
ności zawodowej tych ludzi. Wskazał
też na niedostatecznie wykorzystaną
przez adwokatów-członków zespołu
możliwość współpracy z tymi kolega
mi w zakresie konsultacji specjali
stycznych w wielu dziedzinach.
Adw. Z. D ą b r o w s k i nawiązał do
tez zamieszczonego w „Palestrze” ar
tykułu mec. K. Pędowskiego pt. „Adwokatura-zawód-poWołanie”. W arty
kule tym autor zajął się zagadnieniem,
w jakim stopniu zawód adwokata jest
tylko zawodem, a w jakim szczytnym
powołaniem pełnionym w imię wyż
szych zasad prawa, słuszności i spra
wiedliwości. Zdaniem mówcy, szcze
gólność roli, jaką wyznacza w życiu
społęcznym adwokatowi jego zawód,
wynika z jednej strony z pełnionej
funkcji współczynnika wymiaru spra
wiedliwości, a z drugiej z roli rzecz
nika i obrońcy interesów jednostki,
która może dochodzić praw najsłusz
niejszych albo nawet całkowicie bez
zasadnych, która może być pokrzyw
dzona bezzasadnym oskarżeniem albo
być oskarżonym i winnym zbrodni.
Z jednej więc strony funkcja zawodo
wa nakazuje zachowanie wobec spraw
cy pewnego dystansu, koniecznego dla
obiektywizmu w zbieraniu i ocenie do
wodów, argumentów faktycznych i
prawnych, a z drugiej strony rola ta
wymaga życzliwości i współczucia spo
legliwego powiernika, zaufanego do
radcy, pocieszyciela w najcięższych
chwilach życia danej jednostki. Klient
oczekuje od adwokata prócz rady i
pomocy prawnika także dobrego słowa
i zrozumienia jego sytuacji, choć zda
rzają się wśród klientów, jak wiemy,
również zdeprawowani cynicy czy bez
względni egoiści, dążący do uzyskania
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majątku czy zaspokojenia ambicji.
Rozwiązanie tych problemów natury
moralnej i prawnej, z jakimi adwokat
styka się w swym życiu zawodowym,
może nastąpić tylko wówczas, gdy za
równo on sam jak i środowisko sta
wia przed nim wysokie wymagania w
zakresie wiedzy i etyki. Działalność
wybieranych organów samorządu ad
wokackiego powinna uświadamiać co
dzień każdemu z nas takie pojmowa
nie istoty zawodu i zasad jego wyko
nania.
Adw. dr W. W o ł o w s k i przedsta
wił swoje doświadczenia i obserwacje
dotyczące szkolenia aplikantów adwo
kackich. Wysoki poziom przygotowa
nia zawodowego, zdolności i predys
pozycje zawodowe .aplikantów adwo
kackich dowodzą słusznej polityki ka
drowej prowadzonej dotychczas przez
Radę Adwokacką. Budzi natomiast za
strzeżenia sprawa dyscypliny uczestni
czenia przez aplikantów i wykładow
ców w wyznaczonych zajęciach oraz
ich należyte przygotowanie. Szkolenie
powinno być prowadzone systemem
seminaryjnym, a potrzeba przekaza
nia aplikantom praktycznej wiedzy
wymaga większego przygotowania się
do zajęć zarówno ze strony wykła
dowców jak i aplikantów. Obowiąz
kowość obu stron warunkuje osiągnię
cie przez aplikantów najwyższego po
ziomu umiejętności zawodowych i po
ziomu etyczno-moralnego, tak koniecz
nego do należytego uznania rangi za
wodu adwokata w społeczeństwie.
Mówca przyłączył się również do po
glądu adw. I. Truskolaskiej co do po
trzeby wyboru do organów adwokatu
ry młodych wiekiem kolegów — przy
zachowaniu jednak wyważonych pro
porcji reprezentacji.
Również wystąpienie adw. O r l i 
k o w s k i e j dotyczyło postawy zawo
dowej adwokata. Skrytykowała ona po
stawę, którą ujęła lapidarnie w sło
wach: „nie narażajmy się”. Postawa
taka jest sprzeczna z istotą zawodu
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adwokata, którą stawia adwokata po
przeciwnej stronie urzędu prokurator
skiego, przeciwnika procesowego, a nie
jednokrotnie i sądu. Postawa taka —
chociaż może ona dotyczyć zarówno
drobnych spraw i małych ustępstw,
jak np. podpisana na życzenie prowa
dzącego śledztwa ex post protokołu
o’ zapoznaniu się z materiałem, jak
i spraw poważniejszych, gdy na sali są
dowej trzeba zająć stanowisko w obro
nie praw czy godności oskarżonego,
przeciwstawiając się prokuratorowi czy
sądowi — nie da się pogodzić z godnoś
cią i tradycją zawodu. Jeżeli obrona
w sprawach politycznych ma być au
tentyczna i rzetelna, to postawę obroń
cy musi cechować odwaga i stanow
czość. Trzeba odrzucić raz na zawsze
wygodny, konformistyczny pogląd, że
ustępliwość, kompromisowość i uleg
łość może dać lepsze efekty. Jeżeli wy
maga tego obrona, należy domagać się
wyjaśnienia również tych okoliczności,
które stanowiąc polityczne tło sprawy
miały, zgodnie z koncepcją oskarżenia,
pozostać w cieniu.
Następnie adw. A. K o t o w s k a ,
nawiązując do poglądów adw. I. Trus
kolaskiej i wyjaśniając motywy wyco
fania swej kandydatury, stwierdziła,
że odpowiedzialność moralna, jaką na
leży wiązać z podjęciem działalności
w samorządzie adwokatury, stawia
przed kandydatem warunek posiada
nia wiedzy i doświadczenia, które moż
na zdobyć tylko w ciągu długich lat
pracy adwokackiej.
Adw. S. S u c h o r z e w s k i w swej
wypowiedzi podkreślił ciągle zbyt ma
łe zainteresowanie wśród adwokatów
prawem morskim i szczególną potrze
bę szkolenia w tej dziedzinie prawa
aplikantów adwokackich, a zwłaszcza
Izby gdańskiej.
Przemawiając jako jedyny z zapro
szonych gości prezes Naczelnej Rady
Adwokackiej prof. dr hab. K. B u c h a ł a przedstawił przebieg prac legisla
cyjnych związanych z uchwaleniem
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ustawy—Prawo o adwokaturze. Oma
wiając na tle tej ustawy problem sa
morządności adwokatury, mówca zwró
cił uwagę na konieczność rozwagi w
działaniach podejmowanych przez sa
morząd adwokacki, aby nie można było
postawić adwokaturze zarzutu działal
ności sprzecznej z nadrzędnym intere
sem społecznym. Często bowiem sły
szy się jeszcze publiczne głosy, że ad
wokaturze dano w zakresie samorzą
dów uprawnienia zbyt szerokie, z któ
rych nie zawsze potrafi ona w sposób
należyty skorzystać. Mówca podkreślił
ponadto bardzo dobrą — według jego
oceny — atmosferę w dziedzinie kon
taktów zarówno z Radą Państwa jak
i z przedstawicielami kierownictwa
Ministerstwa Sprawiedliwości, która
uzasadnia optymistyczną ocenę per
spektyw rozwoju funkcjonowania sa
morządu. Dziękując za zaproszenie do
wzięcia udziału w Zgromadzeniu, pre
zes NRA podkreślił, że przyjął je z ra
dością, która nie była bez związku ze
szczególnym sentymentem, jakim da
rzy miasto, w którym odbywa się dzi
siejsze Zgromadzenie. Zebrani przyjęli
wystąpienie adw. prof. dr hab. K. Bu
chały oklaskami, a przewodniczący
Zgromadzenia podziękował za wystą
pienie.
W wyniku przeprowadzonych wybo
rów zostali wybrani do władz samo
rządowych następujący koledzy:
Okręgowa Rada Adwokacka: adw.
Stanisław G o ł a t a — dziekan, adw.
Jerzy L i p s k i — wicedziekan, adw.
Jerzy Ż u k o w s k i — sekretarz, adw.
Jerzy K a r z i a w i c z — skarbnik; ad
wokaci: Jacek Taylor, Ryszard Kleniewski, Joanna Abramowicz, Zdzisław
Dąbrowski, Tadeusz Kilian, Krzysztof
Wilski — członkowie Rady; adwokaci:
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Dariusz Szymiec, Wiktor Decowski,
Wiktor Wołowski — zastępcy członków.
Komisja Rewizyjna: adw. Jerzy F is i o r — przewodniczący; adwokaci:
Maria Miller, Marta Lisowska, Wies
ław Wcisło — członkowie Komisji.
Rzecznik Dyscyplinarny: adw. Ta
deusz Stachurski.
Sąd Dyscyplinarny: adw. Wiktor
11 i r s c h — prezes, adw. Anatoliusz
W a l i c k i — wiceprezes;
adwokaci:
Stefan Andryszkiewicz, Stanisław Cho
lewa, Anastazy Ewertowski, Kazimierz
Gołębiowski, Wojciech Jankowski, Zbi
gniew Kałdowski, Mieczysław Krywdzyński, Jerzy Michalewski, Feliks
Piechowski, Anna Parczewska, Krys
tyna Sikorska, Ryszard Polanowski,
Maria Staszewska, Jerzy Szymura, Ha
lina Wierzbanowska — członkowie;
adwokaci: Zenon Baużyk, Kazimierz
Szczepkowski, aMrcin Tukalski — za
stępcy członków.
Na d e l e g a t ó w na Krajowy Zjazd
Adwokatury wybrano adwokatów: Jo
annę Abramowicz, Zdzisława Dąbrow
skiego, Wojciecha Derezińskiego, Sta
nisława Goła tę, Wiktora Hirscha, Grze
gorza Karziewicza, Tadeusza Kiliana,
Jerzego Lipskiego, Marię Miller, Ro
manę Orlikowską, Tadeusza Stachur
skiego, Jacka Taylora, Anatoliusza
Walickiego i Włodzimierza Wolańskiego.
Nowo wybrani: dziekan Rady Ad
wokackiej adw. S. Gołata i przewod
niczący Komisji Rewizyjnej adw. J. Fisior podziękowali zebranym za za
ufanie.
Po wyborach Zgromadzenie Izby
Adwokackiej w Gdańsku zostało za
kończone.
adw. Krzysztof Wilski

