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Z życia izb adw okackich

do Muzeum Martyrologii na Majdan
ku, gdzie w mauzoleum złożyli wią
zanki kwiatów.
Miłe, przyjemne chwile w gronie
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wypróbowanych przyjaciół węgierskich
zakończył wspólny uroczysty obiad.
adw. Ferdynand Rymarz

Izba łódzka
Odznaczenia państwowe i
społeczne,
przyznane
ad
w o k a t o m I z b y ł ó d z k i e j . Ra
da Państwa uchwałą z dnia 16.VI.
1978 r. odznaczyła adwokata Stanisła
wa Fabijańskiego członka Zespołu
Adwokackiego w Łowiczu,
Krzy
żem
Kawalerskim
Orderu
O d r o d z e n i a P o l s k i . Odznacze
nie to zostało nadane koledze Fabijańskiemu w pięćdziesiątą rocznicę
powstania Związku Młodzieży Wiej
skiej „Wici” za pracę społeczną i za
wodową. Należy przypomnieć, że adw.
Stanisław Fabijański został w 1972 r.
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
za działalność społeczną, a w dniu
20.11.1973 r. został mu przyznany Order
Krzyża Grunwaldu III Klasy za dzia

łalność w „Batalionach Chłopskich” w
czasie okupacji. Ponadto został on
również wyróżniony Złotą Odznaką
Centralnego Związku Spółdzielni Bu
downictwa Mieszkaniowego (uchwała
Nr 9 Prezydium CZSBM z dnia 12.VI.
1972 r.) za prace społeczne na polu
spółdzielczości mieszkaniowej.
Adwokat Edward Król, członek Ze
społu Adwokackiego Nr 10 w Łodzi,
został wyróżniony „Odznaką m. Łodzi
za zasługi dla województwa łódzkiego”
na polu działalności społecznej (wie
loletni działacz Automobilklubu w Ło
dzi).
Rada Adwokacka przekazała odzna
czonym Kolegom serdeczne gratulacje.
adw. dr Juliusz Leszczyński

Izba płocka
1. Z g r o m a d z e n i e
delega
tów
I z by.
W dniu 2 kwietnia
1978 r. w sali PTTK w Płocku odbyło
się roczne Zgromadzenie Delegatów
Izby Adwokackiej w Płocku.
Dziekan Rady adw. Tadeusz Kowa
lewski, otwierając zebranie, powitał
przybyłych w charakterze gości: przed
stawiciela Ministra Sprawiedliwości
sędziego Stefana Stelmachowskiego,
wiceprezesa NRA adw. dra Władysła
wa Pocieja, kierownika Wydziału Or
ganizacyjnego KWPZPR w Płocku
mgra Macieja Sławińskiego, przedsta
wiciela Prokuratury Wojewódzkiej w
Płocku wiceprokuratora wojewódzkie
go Teresę Śmigielską oraz dyrektora
Wydziału Kadr UW w Płocku mgra
Henryka Karlsa.
Następnie uczczono minutą ciszy pa
mięć zmarłych w 1978 roku adwokatów-członków Izby: Tadeusza Wyrzy
# — P a le s tr a

kowskiego, Romana Jabłońskiego i Ta
deusza Szymańskiego.
Na przewodniczącego - Zgromadzenia
wybrano adw. Piotra Kalinowskiego,
kierownika Zespołu Adwokackiego w
Pułtusku.
W obszernym wystąpieniu dziekan
adw. T. Kowalewski złożył sprawozda
nie z działalności Rady za rok 1977,
omawiając szeroko wszystkie zagad
nienia nurtujące adwokaturę Izby pło
ckiej na tle sytuacji adwokatury w
kraju.
Sprawozdanie z działalności Komisji
Dyscyplinarnej złożył jej przewodni
czący adw. Piotr Kołakowski z Zespo
łu Adwokackiego w Ciechanowie.
Omówił on sprawy rozpatrywane przez
Komisję Dyscyplinarną, apelując je
dnocześnie do ogółu kolegów o polep
szenie wzajemnych stosunków mię
dzyludzkich w zespołach.
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
złożył adw. Józef Zieliński z Zespołu
Adwokackiego w Mławie.
Następnie przewodniczący obrad
otworzył dyskusję, w której zabrali
głos delegaci i zaproszeni goście, po
ruszając w swych wypowiedziach na
stępujące problemy:
— adw. Kazimierz Askanas z Z. A. Nr
1 w Płocku zarysował problem po
stępującej specjalizacji w adwoka
turze, postulując szerszy i aktyw
niejszy udział adwokatów w szko
leniach zawodowych organizowa
nych przez Radę, a także koniecz
ność podnoszenia kwalifikacji przez
samokształcenie;
— adw. Wacław Peda z Z. A. Nr 2
w Płocku zwrócił uwagę na zbyt
małą integrację adwokatów i pro
ponował rozszerzenie wspólnie or
ganizowanego życia towarzyskiego i
kulturalnego. Postulował utworze
nie sekcji kulturalnej i turystycz
nej, jak również organizowanie
„wieczorków przy kawie” oraz
wspólnych wycieczek;
— adw. Józef Zajda z Z. A. w Kutnie
powiązał zagadnienie specjalizacji z
koniecznością zmiany taksy adwo
kackiej. Wyspecjalizowane usługi,
wymagające większego nakładu pra
cy, powinny być — jego zdaniem —
lepiej opłacane. Proponował znie
sienie górnej granicy wynagrodze
nia adwokata i zaniechanie prze
kazywania nadwyżki poborów na
rzecz organów samorządu;
— adw. Józef Zieliński z Z. A. w
Mławie podniósł,* że wprowadzenie
specjalizacji w małych zespołach
nie jest pożądane, albowiem zapo
trzebowanie na usługi specjalisty
czne jest nieznaczne. Przy wpro
wadzeniu specjalizacji wzrosłyby
koszty klientów, którzy muszą mieć
przecież zapewnioną pomoc prawną
niezależnie od rodzaju zagadnień,
z jakimi się zwracają. Zapropono
wał, aby w zespołach poszczególni
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adwokaci gromadzili na potrzeby
zespołu tezy orzecznictwa z posz
czególnych dziedzin prawa;
— adw. Jan Rudzki z Płońska poru
szył zagadnienie trudnej sytuacji
adwokatów-emerytów. Zapropono
wał on podwyższenie dopłaty do
rent i emerytur z kwoty 3.500 zł do
kwoty 5.000 zł oraz podwyższenie
zapomogi pośmiertnej do kwoty
25.000 zł;
— mgr Maciej Sławiński, przestav
ciel KW PZPR w Płocku, omówi»
sytuację społeczno-gospodarczą wo
jewództwa płockiego. Zwrócił uwa
gę na wzrost porządku i ładu pu
blicznego oraz na spadek przestęp
czości. Jednocześnie podkreślił wy
stępujące nadal takie zjawiska ne
gatywne, jak alkoholizm, demorali
zacja nieletnich i dezintegracja ro
dzin, oraz podał, jakie środki za
radcze podejmowane są przez in
stancje partyjne. Postulował dal
szy wzrost aktywności społecznej
adwokatów Izby płockiej zgodnie z
potrzebą
społeczno-gospodarczego
rozwoju województwa oraz dalsze
upowszechnienie wiedzy i kultury
prawnej wśród społeczeństwa. W
imieniu Komitetu Wojewódzkiego
złożył podziękowanie za dotychcza
sową pracę i aktywność adwoka
tów oraz życzył dalszych efektów
i satysfakcji z pracy zawodowej;
— adw. Czesław Piotrkowski z Z. A.
w Kutnie poruszył problem polityki
orzecznictwa sądu rewizyjnego w
Płocku w sprawach karnych. Sąd
rewizyjny w większości wypadków
zatwierdza wyroki sądów pierwszej
instancji, wydane nieraz z narusze
niem przepisów proceduralnych, ob
ciążając stronę rewidującą podwój
nymi opłatami. Stawia to pod zna
kiem zapytania celowość rewido
wania wyroków karnych, gdyż dzia
łanie adwokata jest w ostatecznym
rachunku działaniem faktycznie na
niekorzyść klienta, narażającym go
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na wysokie opłaty sądowe. Działa
jąc zgodnie z etyką zawodową, ad
wokat powinien odradzać klientowi
rewidowanie wyroku, co niweczy
konstytucyjne prawo oskarżonego do
obrony;
— sędzia Stefan Stelmachowski usto
sunkował się do wypowiedzi posz
czególnych dyskutantów. Apelował o
ściślejszą współpracę adwokatury z
organami wymiaru sprawiedliwości,
albowiem dyskusja, wymiana poglą
dów w gronie zintegrowanego środo
wiska może pozytywnie wpłynąć
m.in. na podniesienie poziomu orze
cznictwa. Zaapelował o pomoc adwo
katury niezbędną dla prawidłowego
działania nowo powstałych sądów
rodzinnych. Podkreślił, że resort
wymiaru sprawiedliwości przywią
zuje dużą wagę do stabilności decy
zji samorządowych, które dlatego
powinny być głęboko przemyślane!
przygotowane;
— adw. Jerzy Zieliński z Z. A. w Łę
czycy (skarbnik Rady) omówił nie
które problemy związane z dzia
łalnością finansową Rady, jak rów
nież wypowiedział się w kwestii
sytuacji materialnej adwokatów-emerytów oraz zagadnień poru
szonych przez adw. Jana Rudzkie
go. Stwierdził, że ze względu na
brak odpowiednich funduszy nie
ma w chwili obecnej możliwości
podwyższenia zapomogi pośmiertnej
do kwoty 25.000 zł. Postulował ut
worzenie funduszu wzajemnej po
mocy, z którego można by czerpać
środki w razie różnych wypadków
losowych. Do czasu utworzenia ta
kiego funduszu zaproponował do
browolne opodatkowanie się, każdo
razowo w wypadku śmierci adwokata-członka Izby; uzyskany w ten
sposób doraźny fundusz stanowiłby
dla rodziny zmarłego znaczne uzu
pełnienie wypłacanej przez Radę
zapomogi pośmiertnej;
— adw. Robert Oleńczuk z Z.A. Nr 2
w Płocku, nawiązując do propozycji
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adw. Jerzego Zielińskiego, uważał,
że wysokość zapomogi pośmiertnej
należy podnieść już w tym roku, a
ewentualne niedobory refundować
z funduszu zapomogowego w la
tach następnych;
— adw. dr Władysław Pociej, wice
prezes NRA, zwrócił uwagę na nur
tujące
adwokaturę
zagadnienia.
Podniósł m.in., że adwokatura do
maga się zmiany modelu postępo
wania przygotowawczego, tak by
postępowanie to w przyszłości pro
wadził osobiście prokurator. Omó
wił również problem specjalizacji i
samokształcenia się adwokatów pod
nosząc, że specjalizacja jest wyni
kiem potrzeb gospodarczych i wzra
stających wraz z biegiem życia wy
magań oraz że sami adwokaci po
winni określić kierunek swoich za
interesowań i specjalizować się z
pomocą organów samorządu.
Po dyskusji odpowiednie wnioski
złożone zostały przez Komisje Finan
sową i Wnioskową.
Na zakończenie rzeczowych i pro
wadzonych w koleżeńskiej atmosferze
obrad udzielono Radzie Adwokackiej
absolutorium oraz uchwalono budżet
Izby na rok 1978.
2.
Odznaczenie adwokata
Izby
płockiej.
Uchwałą Rady
Państwa z dnia 18 stycznia 1978 r. od
znaczony został K r z y ż e m K a w a 
lerskim
Orderu
Odrodze
nia
Polski
adw. dr Kazimierz
Askanas, kierownik Zespołu Adwoka
ckiego Nr 1 w Płocku.
Ośrodek Badawczy Adwokatury przy
NRA uchwałą z dnia 9 marca 1978 r.
postanowił przyznać adw. drowi Ka
zimierzowi Askanasowi wyróżnienie za
twórcze osiągnięcia w Ośrodku Bada
wczym Adwokatury w roku 1977.
Rada Adwokacka w Płocku złożyła
Koledze Askanasowi serdeczne gratu
lacje z powodu nadania mu wysokie
go odznaczenia oraz przyznania zasz
czytnego wyróżnienia.
adw. Jerzy Zieliński

