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gowo-pożyczkowej oraz zatwierdziło 
projekt statutu działania kasy.

Podjęta przez Zgromadzenie uchwa
ła wnioskowa wytyczyła Radzie Adwo
kackiej dalsze kierunki działania.

Przewodniczący Zgromadzenia po
dziękował gościom i delegatom za 
udział w obradach, po czym zamknął 
Zgromadzenie.

2. W dniach 28.IV.—l.V. br. prze
bywała w Opolu na zaproszenie dzie
kana 3-osobowa delegacja Kolegium 
Adwokatów w Poczdamie z przewod
niczącym Kolegium Joachimem Zieg- 
nerem na czele.

Przedstawiciele adwokatury pocz
damskiej wzięli udział, jak była o 
tym mowa wyżej, w obradach Zgro
madzenia Delegatów Izby Opolskiej 
oraz złożyli wizytę w Zarządzie Woje
wódzkim Zrzeszenia Prawników Pol
skich w Opolu. Na spotkaniu w sie
dzibie Rady uzgodniono szereg kwestii 
związanych z organizacją wspólnego 
sympozjum na terenie Izby opolskiej. 
Porozumienie w tej mierze przewiduje 
opracowanie przez każdą ze stron re
feratu na temat odpowiedzialności za 
wypadki komunikacyjne w zakresie 
prawa cywilnego i karnego według 
obecnego stanu prawnego w NRD i w 
Polsce. Projektowane sympozjum ma 
się odbyć w dniach 6-9.X. br. w Tura
wie k. Opola.

Wizyta przedstawicieli adwokatury 
w Poczdamie stanowiła kontynuację

przyjacielskich kontaktów i kilkulet
niej współpracy obydwu korporacji.

3. Staraniem Komisji Doskonalenia
Zawodowego Rady odbyła się w dniach 
21-22.V. br. w Pokrzywnej, w Ośrod
ku szkoleniowo-wczasowym Urzędu 
Wojewódzkiego w Opolu kursokonfe- 
rencja adwokatów i aplikantów naszej 
Izby. Program szkolenia obejmował 
następującą tematykę: „Aktualne
problemy społeczno-polityczne regionu 
opolskiego” — ref. mgr Roman Waw
rzynek, przedstawiciel KW PZPR w 
Opolu, „Wybrane zagadnienia z ko
deksu karnego wykonawczego” — ref. 
doc. dr Józef Wąsik z Uniwersytetu 
Wrocławskiego, „Aktualny stan prawny 
w zakresie obowiązujących ubezpie
czeń komunikacyjnych” — ref. mgr 
Tadeusz Przełucki, Oddział Wojewódz
ki PZU w Opolu, „Spółdzielcze prawo 
do lokalu w świetle przepisów kodek
su rodzinnego i opiekuńczego” — ref. 
adw. Ryszard Stykała, „Udział obroń
cy w postępowaniu sądowym z 
uwzględnieniem w szczególności po
stępowania rewizyjnego” — ref. wice
prezes Sądu Wojewódzkiego w Opolu 
mgr Joachim Janik.

Wybór tematów okazał się trafny, 
a przedstawione materiały wielce 
przydatne w codziennej pracy adwo
kata, o czym świadczyła ożywiona dys
kusja uczestników szkolenia.

adw. Marian Rogozik

I z b a  r z e s z o w s k a

1. Dnia 23 kwietnia 1977 r. w sali
konferencyjnej NOT-u w Rzeszowie 
odbyło się Zgromadzenie Delegatów 
Izby rzeszowskiej.

Zebranych powitał dziekan Rady 
adw. Stanisław Rogoż, a w szczegól
ności zaproszonych gości: przedstawi
ciela Ministra Sprawiedliwości prezesa 
Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie dra

Aleksandra Oleszkę, przedstawiciela 
NRA wiceprezesa NRA adw. Karola 
Potrzobowskiego, przedstawiciela Wo
jewódzkiego Komitetu SD w Rze
szowie Władysława Mikułę, przedsta
wiciela Wojewódzkiego Komitetu ZSL 
w Rzeszowie Henryka Kielara, przed
stawiciela Wojewódzkiego Komitetu 
SD w Tarnobrzegu adw. Franciszka
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Kowala, sekretarza POP PZPiR przy 
naszej Radzie adw. Marka Książkie- 
wicza oraz najstarszego przedstawicie
la palestry rzeszowskiej adw. Włady
sława Mendysa.

Następnie zebrani uczcili minutą 
ciszy pamięć zmarłych w okresie 
sprawozdawczym adwokatów członków 
Izby: Tadeusza Bilewskiego, Bolesława 
Boczara, Stanisława Zawadę, Władys
ława Sokala, Zdzisława Książkiewicza, 
Józefa Szczepanika, Tadeusza Aywasa, 
Henryka Lisowskiego, Edwarda Kos
teckiego i Feliksa Lewickiego.

Na przewodniczącego Zgromadzenia 
wybrano adw. Edwarda Kopcia, kie
rownika ZA w Leżajsku.

Zebrani dokonali wyboru Komisji 
mandatowej i Komisji wnioskowej.

Porządek obrad przedstawiony w 
sprawozdaniu i przez przewodniczące
go Zebrania został przyjęty przez de
legatów jednogłośnie, po czym głos 
zabrał dziekan Rady adw. Stanisław 
Rogoż.

Dziekan, powołując się na doręczone 
w regulaminowym terminie pisemne 
sprawozdania Rady za okres od 1 
stycznia do 31 grudnia 1976 r., poru
szył w swym wystąpieniu szereg istot
nych zagadnień, a wśród nich problem 
emerytów i rencistów zatrudnionych 
w ograniczonym rozmiarze godzin. 
Omówił również osiągnięcia adwoka
tury rzeszowskiej oraz rolę adwoka
tury w społeczeństwie tego regionu.

Pogarszająca się sytuacja ekono
miczna adwokatury rzeszowskiej, a w 
szczególności poważny spadek spraw, 
napawa Radę poważną troską, a to w 
związku z niewspółmiernymi kosztami 
utrzymania zespołów oraz wydatkami 
związanymi z opłacaniem personelu 
administracyjnego w zespołach.

Na tym tle dziekan przedstawił za
mierzenia resortu sprawiedliwości do
tyczące zmiany taryfy adwokackiej i 
zamiaru utworzenia Funduszu Rozwo
ju Kadr Prawniczych.

Mówca wspomniał również o uro

czystych obchodach 25-lecia Izby 
rzeszowskiej oraz o regionalnym ze
szycie „Palestry” z października 1976 r. 
przygotowanym przez Izbę rzeszow
ską, dziękując przy tym adw. M'e- 
czysławowi Cincio, jako redaktorowi 
tego numeru, za wysiłek i trud włożo
ny w jego przygotowanie.

Na zakończenie dziekan Rady poin
formował zebranych o sprzedaży bu
dynku Izby w Lesku oraz o stara
niach Rady w sprawie nabycia innego 
obiektu w Krynicy.

Następnie wywiązała się dyskusja, 
w której wzięło udział kilku delega
tów. Adw. Jerzy du Vail, kierownik 
Zespołu Adwokackiego w Jaśle, po
dziękował dziekanowi i Radzie za 
zorganizowanie uroczystości jubileuszo
wych w Łańcucie oraz poruszył prob
lem „urzędówek”, które nadal w po
ważnym stopniu obciążają zespoły, 
jak również zwrócił uwagę na szkod
liwą działalność tzw. „pokątnych pi
sarzy”.

Kolejnym mówcą był adw. Augus
tyn Ostafil, kierownik • Zespołu Adwo
kackiego w Krośnie, który zwrócił 
uwagę na poważne wydatki związane 
z utrzymaniem Zespołu. Mówca postu
lował uchylenie podatku od wynagro
dzeń adwokatów, stworzenie opieki 
zdrowotnej dla adwokatów (obecna 
praktyka przyjmowania chorych ko
legów w przychodniach zdrowia jest 
nie do utrzymania ze względu na 
potrzebę długiego wyczekiwania na 
przyjęcie przez lekarza).

Kolejnym dyskutantem był adw. 
Zbigniew Hordyński, radca prawny z 
Rzeszowa, który w swoim wystąpie
niu poruszył kwestie dotyczące potrze
by prawnego uregulowania statusu 
radcy prawnego. Dyskutant postulował 
również obniżenie składek zarówmo na 
rzecz Izby, jak i na rzecz Funduszu 
Wzajemnej Pomocy, a także na wy
padek śmierci, które — jego zdaniem 
— powinni płacić radcowie prawni w
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znacznie niższych kwotach aniżeli ad
wokaci w zespołach.

Adw. Władysław Mendys z Jasła 
mówił na temat nowej taryfy adwo
kackiej, jak również wzmożonej dzia
łalności społecznej i politycznej ad
wokata w społeczeństwie, a także 
zaapelował do zebranych, by aktywnie 
włączyli się do prac związanych z no
wym projektem postępowania adminis
tracyjnego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
adw. Roman Zarębski, po złożeniu 
sprawozdania, złożył wniosek o udzie
lenie Radzie absolutorium za rok 
1976, jak również wnioski dotyczące 
zamknięć finansowo-gospodarczych za 
ten okres. Wnioski te zebrani delegaci 
jednogłośnie uchwalili.

Skarbnik Rady adw. P. Blajer przed
stawił zebranym sytuację finansową 
Rady, powołując się na pisemne spra
wozdanie. Skarbnik mówił także o in
westycjach. Zgłosił wniosek o uchwa
lenie składki Izbowej w wysokości 4% 
na rok 1977, jak również o zatwier
dzenie budżetów Rady, Funduszu Wza
jemnej Pomocy na rok 1977. Ponadto 
skarbnik poinformował zebranych, że 
składka miesięczna Funduszu Wzajem
nej Pomocy wynosić będzie od dnia 
1 maja 1977 r. 50 zł miesięcznie, a nie 
— jak dotychczas — 40 zł miesięcznie, 
oraz że zostanie wszczęte postępowanie 
dyscyplinarne przeciwko adwokatom, 
którzy zalegają ze składkami przeszło 
3 miesiące.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał 
pod głosowanie wnioski skarbnika, 
które delegaci jednomyślnie uchwalili.

Na zakończenie wystąpił z przemó
wieniem wiceprezes NRA adw. Karol 
Potrzobowski. Mówca zaznaczył, że 
zarówno sprawozdanie Rady jak i 3- 
letni program doskonalenia zawodowe
go adwokatów w Izbie zostały dobrze 
opracowane oraz dodatnio ocenił po
ważny spadek spraw dyscyplinarnych 
w Izbie. Mówca przedstawił również 
szczegółowo założenia nowej taryfy

adwokackiej oraz stanowisko Naczelnej 
Rady w tym względzie. Adw. Potrzo
bowski ustosunkował się też do 
postulatu obniżenia składek na rzecz 
samorządu jak również do kwestii sta
tusu prawnego dla radców prawnych.

Adw. Jerzy du Vail jako przewod
niczący Komisji wnioskowej przedsta
wił Zgromadzeniu Delegatów wnioski 
tej Komisji, które zostały przyjęte w 
następującym brzmieniu:
1) solidaryzując się z polityką Partii 

i Rządu w sprawie konsekwentnego 
przestrzegania postanowień konfe
rencji w Helsinkach dotyczących 
praw człowieka Zgromadzenie po
stanawia zobowiązać członków ad
wokatury rzeszowskiej do stałego 
podnoszenia etycznego i zawodowego 
poziomu usług świadczonych dla 
zabezpieczenia interesu społecznego 
i słusznych interesów obywateli w 
duchu humanizmu socjalistycznego;

2) popierać w pełni stanowisko zajęte 
przez Naczelną Radę Adwokacką 
i Radę Adwokacką w Rzeszowie w 
uchwałach podjętych w związku z 
propozycjami Ministerstwa Spra
wiedliwości co do zmiany taryfy 
adwokackiej. Zgromadzenie Delega
tów uważa, że zagadnienia te należy 
uregulować przy kompleksowej no
welizacji prawa o ustroju adwoka
tury;

3) zobowiązać Radę Adwokacką w 
Rzeszowie do przedstawienia Naczel
nej Radzie Adwokackiej następują
cych postulatów:
a) dopuszczalności wykonywania 

przez adwokatów zrzeszonych w 
zespołach adwokackich obsługi 
prawnej jednostek gospodarki 
uspołecznionej na podobnych za
sadach, jakie wprowadzono dla 
sędziów i prokuratorów,

b) wypłacania zasiłków chorobo
wych przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych adwokatom od pier
wszego dnia choroby w celu 
zrównania w tym zakresie praw
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adwokatów z uprawnieniami o- 
gółu ludzi pracy w Polsce,

c) zwolnienia wynagrodzeń adwo
katów zatrudnionych w zespo
łach od podatku od wynagrodzeń 
na zasadach obowiązujących w 
innych zakładach pracy,

d) rozwiązać problem odpłatności 
przy prowadzeniu przez adwoka
tów spraw z urzędu.

Zamykając obrady przewodniczący 
adw. Kopeć podziękował zebranym za 
udział w Zgromadzeniu i wyraził na
dzieję, że wszystkie postulaty i wypo
wiedzi dyskutantów zostaną przez Radę 
wszechstronnie rozpatrzone.

2. Zainicjowane w 1970 r. przez Radę 
Adwokacką w Rzeszowie sesje wyjaz
dowe Rady (pierwsza we wrześniu 1970 
r. w Lesku) mają już swoją tradycję. 
Obecnie, na skutek dokonanych zmian 
w podziale administracyjnym kraju, 
rola i znaczenie tego rodzaju spotkań 
regionalnych jest szczególnie ważna. 
Izba rzeszowska, obejmując swoim za
sięgiem działania województwa: kroś
nieńskie, przemyskie, rzeszowskie i 
tarnobrzeskie, dla całkowitego zinte
growania środowisk adwokatury tych 
regionów zorganizowała kolejną sesję 
wyjazdową Rady tym razem w Sando
mierzu.

W dniu 11 czerwca 1977 r. w zabyt
kowej sali Oddziału PTTK w Sando
mierzu zebrali się członkowie Rady 
z dziekanem adw. Stanisławem Rogo
żem oraz członkowie Zespołów Adwo
kackich Nr 1 i 2 w Stalowej Woli, 
Nr 1 i 2 w Sandomierzu, w Staszowie, 
w Janowie Lubelskim i Tarnobrzegu 
(zespołów położonych obecnie na tere
nie województwa tarnobrzeskiego).

Dziekan Rady, otwierając posiedze
nie, powitał serdecznie zebranych 
i wyraził zadowolenie z powodu licznej 
frekwencji, informując jednocześnie, 
że o dzisiejszej sesji wyjazdowej Rady 
zawiadomiono władze miejscowe, tj. 
zarówno władze polityczne jak i ad
ministracyjne, a ponadto Prokuraturę

Wojewódzką i Sąd Wojewódzki w 
Tarnobrzegu z siedzibą w Sandomie
rzu.

Na porządku dziennym znalazły się 
sprawy bieżące i osobowe, a przede 
wszystkim zagadnienia dotyczące ad
wokatury województwa tarnobrzeskie
go.

Sekretarz Rady adw. Cincio, po zre
ferowaniu kilku spraw osobowych, za
znajomił zebranych z bieżącymi pra
cami Rady oraz Naczelnej Rady Ad
wokackiej, a ponadto z zamierzeniami 
resortu sprawiedliwości w zakresie 
nowelizacji ustawy o ustroju adwoka
tury, jak również rozporządzenia o 
opłatach za czynności zespołów adwo
kackich.

Następnie zabrał głos dziekan Rady 
adw. Rogoż, który w obszernym swoim 
wystąpieniu podał cel dzisiejszego 
spotkania, omówił program kadencyj
ny Rady w zakresie doskonalenia za
wodowego, samokształcenia adwokatów 
i aplikantów adwokackich, etyki adwo
kackiej, dyscypliny zawodowej itp.

Na zakończenie dziekan wspomniał
0 złym stanie lokali Zespołów w Tar
nobrzegu, w Janowie Lubelskim i w 
Sandomierzu, składając jednocześnie 
deklarację o pomocy ze strony Rady 
dla tych Zespołów.

Następnie z ramienia Rady sprawy 
socjalne, sprawy rozmieszczenia adwo
katów, jak również sprawy finansowe 
omówił szczegółowo adw. Mieczysław 
Cincio, sekretarz Rady, który zrefero
wał też wyniki wizytacji poszczegól
nych zespołów oraz ocenił działalność 
tych zespołów.

W dyskusji, jaka się wywiązała po 
wystąpieniach członków Rady, zasta
nawiano się nad poziomem etycznym
1 postawą społeczną oraz zaangażowa
niem członka każdego zespołu w pra
cach społecznych, omawiano też pro
blem równomiernego podziału pracy 
i dochodów oraz zagadnienia dotyczące 
usprawnienia tej pracy.

W dyskusji zabrali głos: adw. Mie-
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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

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 Aschen- 
brennerowi oraz adw. Alojzemu Mazu
rowi za przygotowanie i organizację 
tego spotkania.

adw. Mieczysław Cincio

I z b a  s z c z e c i ń s k a

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


