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kierowników zespołów w tym zakresie.
Okręgowa Rada Adwokacka myśli o
szkoleniach środowiskowych na wzór
odbywanych w okresie ubiegłym (np.
w Cedzynie koło Kielc) z zaangażowa
niem najlepszych prelegentów.
Przedstawiciel WK SD Zbigniew Po
rębski przedstawił wyniki
Zjazdu
Stronnictwa i jego zainteresowanie
problematyką adwokatury. W szere
gach Stronnictwa Demokratycznego
działa wielu adwokatów, przy czym
działalność ich jest widoczna zarówno
na naszym, kieleckim terenie, jak i na
szerszym forum. Mówca wyraził po
dziękowanie za zaangażowanie się ad
wokatury w pracach Stronnictwa De
mokratycznego i prosił o dalszą
współpracę.
Adw. Wacław Błoński z Izby ra 
domskiej przekazał życzenia pomyśl
nych obrad od swojej macierzystej Izby
oraz od Naczelnej Rady Adwokackiej,
informując zebranych o pracach po
wołanej przy NRA Komisji nad no
wym regulaminem kosztów zespołów
adwokackich OTaz nad projektem no
wej taksy. Konieczne — zdaniem roz
mówcy — jest nowe uregulowanie wy
sokości ryczałtów pobieranych przez
zespoły przy przyjmowaniu każdej
sprawy. Należy też rozważyć sposób
likwidacji
planowanego
niedoboru
przez podwyższenie składki członkow
skiej na rzecz Okręgowej Rady Adwo
kackiej. Sprawa ta została w taki
właśnie sposób rozwiązana w Izbie ra 
domskiej.
Z wypowiedzią tą dotyczącą wyso
kości składki na potrzeby ORA pole
mizował adw. Mieczysław Lato z Ję
drzejowa. Zwrócił uwagę na to, że
Izba

1. Kontakty z adwokaturą węgierską.
Po czteroletniej przerwie Okręgowa
Rada Adwokacka w Lublinie wznowiła
kontakty z zaprzyjaźnioną adwokaturą
debreczyńską. W dniach 16—21 kwiet
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koszty w małych zespołach są bardzo
dużym obciążeniem dla adwokatów, a
do poprawy sytuacji mogłoby się przy
czynić podniesienie ryczałtu do wyso
kości 500 zł od każdej sprawy.
Prezes Sądu Wojewódzkiego Jan
Zając przekazał życzenia dla uczestni
ków obrad od Ministra Sprawiedliwoś
ci. Następnie Prezes Sądu omówił pro
blemy współpracy wszystkich uczest
ników wymiaru sprawiedliwości ze
szczególnym uwzględnieniem adwoka
tury. Zwrócił m. in. uwagę, że wy
stępujące czasami uchybienia na styku
pracy sąd—adwokatura powinny być
eliminowane przy stosowaniu dobrej
woli przez obie strony. Adwokaci nie
zawsze w sposób właściwy wykonują
swe obowiązki, choć zdarzają się rów
nież uchybienia ze strony sądów. Na
leży te sprawy wyjaśniać, zwracać na
nie szczególną uwagę, żeby uniknąć
pojawiania się takich faktów w przy
szłości.
Po zakończeniu dyskusji udzielono
absolutorium Okręgowej Radzie Adwo
kackiej w Kielcach, a Komisja wnios
kowa przedstawiła uchwałę Zgroma
dzenia dotyczącą finansowania wycie
czek oraz zalecenia ORA opracowania
programu dotyczącego uczczenia 35
rocznicy powstania Izby. Uchwałą ob
jęte zostały także sprawy dotyczące
rozmieszczenia adwokatów, opracowa
nia form szkolenia. Zobowiązano Radę
do zwrócenia się do NRA z odpowied
nim wnioskiem w związku ze zgłoszo
ną propozycją podwyższenia ryczałtu
z 200 do 500 zł.
adw. Stanisław Szufel
lubelska

nia 1985 r. delegacja Izby lubelskiej
w składzie: dziekan adw. Jan Czy
żewski, sekretarza ORA — adw. Micczyław Jurkiewicz, członek ORA i kie
rownik szkolenia aplikantów adwokac-
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Z życia izb adw okackich

kich — adw. Ireneusz Bieniaszkiewicz
oraz sekretarz POP — adw. Henryk
Niemierski bawiła — na zaproszenie
— w okręgu Izby Adwokackiej w Debreczynie. W toku wizyty delegacja lu
belska została przyjęta przez kierow
nika Wydziału Administracyjnego KW
Węgierskiej Socjalistycznej Partii Ro
botniczej, sekretarza Urzędu Miejskie
go oraz kierownictwo Sądu Wojewódz
kiego w Debreczynie. Adwokaci lubels
cy uczestniczyli ponadto w walnym
zebraniu miejscowego zrzeszenia praw
ników i w posiedzeniu (pod przewod
nictwem dziekana adw. dra Sandora
Baggosy’ego) Debreczyńskiej Rady Ad
wokackiej oraz zapoznali się z pracą
jednego z zespołów adwokackich. W
tej ostatniej kwestii na uwagę zasługu
je fakt, że adwokaci węgierscy pracu
ją w pojedynczych gabinetach i ko
rzystają szeroko z udogodnień tech
nicznych: dyktafonów, kserografów i
pracy maszynistek. Interesujące jest
także i to, że koledzy węgierscy pro
wadzą sprawy według posiadanych
specjalności i że są zrzeszeni w związ
ku zawodowym pracowników adminis
tracji.
W ciągu całego pobytu u węgiers
kich przyjaciół adwokaci lubelscy byli
przyjmowani nadzwyczaj serdecznie i
gościnnie.
Na zakończenie wizyty podpisano umowę
o bezdewizowej
wymianie
miejsc wczasowych między adwokac
kimi ośrodkami wypoczynkowymi w
Kazimierzu n. Wisłą i Miszkolcu—Tapclczy oraz o kierunkach dalszej współ
pracy między obu środowiskami, w
tym także wzajemnych wizyt aplikan
tów adwokackich, oraz ożywienia kon
taktów zawodowych, kulturalnych i
sportowych.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Izby Ad
wokackiej. W dniu 27 kwietnia 1985 r.
odbyło się w Lublinie zwyczajne Zgro
madzenie Izby Adwokackiej. W posie
dzeniu udział wzięli: delegat Naczelnej
Rady Adwokackiej — dziekan ORA w
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Bydgoszczy adw. Franciszek Wysocki,
przedstawiciel Ministra Sprawiedliwoś
ci dyr. Jerzy Kiełbowicz oraz przed
stawiciele wojewódzkich władz poli
tycznych, sądowych, prokuratorskich i
administracyjnych.
Obrady otworzył dziekan Rady adw.
Jan Czyżewski, który powitał gości, a
następnie prowadzenie zebrania po
wierzył w ręce jednogłośnie wybranego
przewodniczącego Zgromadzenia adw.
Krzysztofa Zawackiego.
Zastępcami
przewodniczącego zostali adw. Walen
ty Lipiec i adw. Andrzej Urbanowicz,
a sekretarzami — adw. Bronisława
Szewczuk i adw. Lesław Bindas. Wy
brano ponadto składy obu Komisji,
mandatowej i wnioskowej.
Zaproponowany przez Radę porzą
dek obrad, na wniosek zgłoszony z
sali i przegłosowany znaczną większoś
cią głosów został uzupełniony o punkt
dotyczący odczytania pisma prezesa
NRA adw. Marii Budzanowskiej o
przyczynach i motywach jej ustąpie
nia z zajmowanej funkcji.
Sprawozdanie z działalności Rady
Adwokackiej za okres ostatniego roku
złożył dziekan adw. Jan Czyżewski,
a z działalności Sądu Dyscyplinarnego
— wiceprezes adw. Andrzej Śląski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
adw. Piotr Pytka złożył sprawozdanie
tej Komisji i zgłosił wniosek o udzie
lenie Radzie absolutorium. W spra
wozdaniu z działalności ORA podnie
siono szereg wewnętrznych problemów,
z którymi boryka się środowisko ad
wokackie. Są to m. in. trudne sprawy
materialne adwokatów oraz lokali zes
połów adwokackich. W kwestii funk
cjonowania Sądu Dyscyplinarnego ORA
zasługuje na uwagę fakt, że w okre
sie sprawozdawczym wpłynęła tylko
jedna sprawa dyscyplinarna, zakończo
na zresztą umorzeniem postępowania.
Świadczy to o właściwej pracy profi
laktycznej Sądu Dyscyplinarnego i
prawidłowej postawie etycznej adwo
katów.
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W kolejnym punkcie obrad odczyta
no pismo prezesa NRA adw. Marii Budzanowskiej o przyczynach jej ustą
pienia ze stanowiska prezesa.
W dyskusji, jaka wywiązała się nad
sprawozdaniami i aktualnymi proble
mami
adwokatury, głos zabierali:
przedstawiciel NRA adw. Franciszek
Wysocki oraz adwokaci: Mieczysław
Małek, Adam Jurkiewicz, Piotr Pytka,
Walenty Lipiec, Zbigniew Kokoszyński,
Tadeusz Gostkowski, Adam Tarkiewicz,
Zenon Pietraszko i Zdzisław Latoszyński.
W sprawach proceduralnych i incy
dentalnych
występowali
adwokaci:
Adam Jurkiewicz, Henryk Niemierski,
Michał Wójcik, Zbigniew Kokoszyński,
Jan Czyżewski, Wanda Dolińska, Mie
czysław Czekaj, Tomasz Przeciechowski
i Maciej Stopczyński.
W toku dyskusji poruszono m. in.
problemy wynikające z nadmiernego
dopływu radców prawnych do zawo
du adwokackiego, poziomu zawodowe
go adwokatów i konieczności podnosze
nia doskonalenia zawodowego na wyż
szy poziom, niezadowalającej sytuacji
finansowej zespołów, wysokości skład
ki płaconej przez adwokatów nie wy
konujących zawodu, działalności Klu
bu Seniora i celowości zatrudnienia w
zespołach adwokackich
adwokatów
emerytów i rencistów.
Złożono wniosek o podziękowanie b.
Prezes NRA adw. Marii Budzanowskiej za ofiarną i godną pracę na
stanowisku prezesa.
Izba
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Zabierający głos w dyskusji przed
stawiciel NRA adw. Franciszek Wy
socki przedstawił przyczyny zgłoszenia
wobec prezesa NRA wotum nieufności,
a później apelu o ustąpienie z zajmo
wanej funkcji.
Przedstawiciel Ministra Sprawiedli
wości dyr. Jerzy Kiełbowicz, ustosun
kowując się do niektórych poruszo
nych problemów, stwierdził m. in., że
NRA pod prezesurą adw. M. Budzanowskiej nie nawiązała dialogu z wła
dzą oraz że niekiedy podejmowała
działania sprzeczne z interesem tej
władzy. Uważa, że funkcjonowanie
NRA po ustąpieniu prezesa nie stwa
rza stanu sprzecznego z prawem, al
bowiem funkcję prezesa może wyko
nywać jeden z wiceprezesów NRA.
Dyr. Kiełbowicz podkreślił, że Minis
ter Sprawiedliwości jest otwarty na
sprawy i problemy samorządu adwo
kackiego i że wraz ze zmianami perso
nalnymi otworzyło się dla adwokatu
ry „zielone światło”.
Zgromadzenie Izby zostało zakoń
czone podjęciem uchwał, w których
udzielono ORA absolutorium, rozdys
ponowano nadwyżkę budżetową, wyra
żono — przy jednym głosie przeciw
nym — żal i ubolewanie z powodu
ustąpienia prezesa NRA adw. Marii
Budzanowskiej oraz wyrażono jej po
dziękowanie za pracę na tym stano
wisku.
adw. Ferdynand Rymarz

rzeszowska

Obrady
Zgromadzenia
Izby
A d w o k a c k i e j w Rze
s z o w i e . W dniu 22 czerwca 1985 r.
odbyło się Zgromadzenie Izby Adwo
kackiej w Rzeszowie.
Obrady otworzył dziekan Rady adw.
dr Wiesław Grzegorczyk, Ijtóry powi
tał wiceprezesa NRA adw. Jerzego
Biejata, przedstawicielkę WK SD w

Rzeszowie adw. Krystynę Winsch-Augustynowicz z Rzeszowa, przedstawi
ciela ,WK SD w Krośnie adw. Adama
Kolendowskiego, przedstawiciela WK
ZSL w Rzeszowie Władysława Kałama
rza, przedstawiciela WK ZSL w Kroś
nie Eugeniusza Pleśniaka, szefa Wojs
kowej Prokuratury Garnizonowej w
Rzeszowie płka Stanisława Walerego,

