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Z życia Izb Adwokackich

Stowarzyszenie podjęło wielokierunkowe działania zmierzające do aktywnego udziału
adwokatury w życiu publicznym w zakresie obrony praw i wolności obywatelskich.
Stowarzyszenie udzielało pomocy prawnej rozwijającemu się ruchowi Solidarności i szeregu jego działaczy oraz wspomagało jej organy w zakresie opieki prawnej.
Członkowie Stowarzyszenia zdelegalizowanego w stanie wojennym udzielali
pomocy prawnej internowanym i skazanym oraz bronili oskarżonych w procesach
politycznych.
Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi wyraża uznanie i szacunek dla członków
stowarzyszenia oraz idei przez nich głoszonych.
Są one nadal aktualne, mimo upływu czasu i nowych realiów społecznych a ich
realizacja stanowi wyzwanie dla organów samorządowych w przyszłości.

IZBA RZESZOWSKA
ZGROMADZENIE IZBY ADWOKACKIEJ W RZESZOWIE
8 października br. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w
Rzeszowie. Chociaż w zamyśle Zgromadzenie to miało być poświęcone głównie
sprawozdaniom z działalności Izby Adwokackiej w Rzeszowie, w istocie stało się
debatą nad problemami, z którymi obecnie boryka się adwokatura.
Już w sprawozdaniu Dziekana dr. Piotra Blajera omówiona została nie tylko aktualna sytuacja adwokatury, ale też pojawiła się krytyka działań podjętych przez
korporację w sprawie ustawy zmieniającej zasady naboru do zawodów prawniczych. Temat ten był potem wielokrotnie omawiany przez uczestników Zgromadzenia.
W dyskusji analizowano losy ustawy „antyadwokackiej”, populistyczny wymiar
kampanii medialnej, wrogo nastawionej do adwokatury, krytykowano udział adwokatów w pracach i działaniach ugrupowań politycznych, które atakują Palestrę.
Pokreślono konieczność aktywnej polityki medialnej ze strony adwokatury, aby
poprawić jej wizerunek w oczach społeczeństwa, gdyż dotychczasowy obraz jest
wypaczony i jednostronny. Nie przebierając w słowach, jeden z występujących na
Zgromadzeniu adwokatów użył określenia „badziewie w prawie”, zaapelował, aby
pochylić się nad pojedynczym człowiekiem i przeciwstawiać się ofensywie antyadwokackiej poprzez własną pracę i nieugiętą postawę.
Mówcy podkreślali także różnice pomiędzy adwokaturą „ galicyjską” i „warszawską”, wskazując na zróżnicowane warunki wykonywania zawodu adwokata.
Podkreślano konieczność opracowania „ strategii przetrwania”, potrzebę integracji środowiska adwokackiego i poprawę jego wizerunku w oczach społeczeństwa.
W dyskusji zabrali głos m.in. adw. Janusz Czarniecki, adw. Zbigniew Bochenek,
adw. Władysław Finiewicz i adw. Jerzy Borcz. Zaproszony na Zgromadzenie nowo
wybrany senator adw. Aleksander Bentkowski nie zabrał głosu.
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Zgromadzenie podjęło Uchwałę podsumuwującą prowadzoną debatę.
Uchwała zawiera negatywną ocenę zmian legislacyjnych dotyczących adwokatury, wyważoną krytykę polityki NRA w tej mierze, sygnalizuje zagrożenia, w tym
centralizację nadzoru Ministra Sprawiedliwości, a także wskazuje na populizm haseł o otwarciu zawodu adwokata.
Uchwała zobowiązuje Radę Adwokacką do podejmowania starań w zakresie
kontroli wpisów na listę adwokatów, a w szczególności zwracanie uwagi, czy kandydaci do zawodu adwokackiego dają należytą rękojmię jego wykonywania.
Ze spraw formalnych Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
wykonania budżetu za rok sprawozdawczy, udzielono absolutorium Radzie Adwokackiej oraz zatwierdzono aktualne preliminarze budżetowe, uchwalono też obowiązujące składki samorządowe.
Frekwencja na Zgromadzeniu dowiodła, iż adwokatom Izby Rzeszowskiej leży
na sercu los korporacji i czując, iż nad adwokaturą zbierają się czarne chmury, widzą pilną potrzebę konsolidacji środowiska.

adw. Janusz Czarniecki
ORA W SIECI
Uruchomiona została strona internetowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie www.ora.rzeszow.pl – autorem i administratorem strony jest adwokat
Krzysztof Litwin. Poszczególne kancelarie rejestrowane są w bazie danych pod adresem: http: //ora.rzeszow.pl/6/2. Zabieranie głosu w konkretnej sprawie, a także
przedstawienie opinii możliwe jest po uzyskaniu hasła i loginu w trakcie dopisywania kancelarii do bazy danych.
Strona główna opatrzona jest postacią Temidy z symboliczną wagą w ręce, a także widokiem rzeszowskiego zamku, w którym działają miejscowe Sądy, a w sąsiedztwie funkcjonuje siedziba ORA. Wszystko utrzymane jest w estetycznej tonacji
z charakterystycznym dla adwokatury zielonym tłem.
Strona zawiera następujące rozdziały: Strona główna, Organy Izby, Varia, Aplikacje, Krynica, Kancelaria, Kontakt, a w osobnym dziale zamieszczane są opinie, które
uruchamia się przez wejście na odnośnik „wypowiedz się”. Na stronie znajdują się też
linki do następujących korporacji zawodowych: Adwokatura – Strona Adwokatury
Polskiej, Krajowa Izba Radców Prawnych, Notariat Rzeczpospolitej Polskiej, komornik.pl, a także ORA w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Zielonej Górze i Poznaniu.
Na stronie głównej zamieszczone są aktualności z życia adwokatury polskiej i
rzeszowskiej, niejednokrotnie z odnośnikami do źródeł informacji.
W dziale „Varia” znajdują się informacje o szkoleniach, konferencjach, zawodach
sportowych itp. Aplikacje zawierają m.in. niezbędne komunikaty i informacje bieżące – np. aktualny ostatnio wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku
o wpis na listę adwokatów z podaniem warunków, które musi spełniać kandydat.
W dziale „Krynica” reklamowany jest Dom Leczniczo-Wypoczynkowy w Kryni293

