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tyczną i obywatelską postawę środo
wiska adwokackiego, bezprawność za
rządzeń okupanta i jego zbrodnicze 
działania zmierzające do biologicznego 
wyniszczenia narodu polskiego, ekster
minację obywateli pochodzenia żydow
skiego, wśród których było wielu ad
wokatów, oraz ogromną liczbę ofiar, 
która w odniesieniu do środowiska ad
wokackiego znacznie przekroczyła pro
centowe straty notowane w innych za
wodach.

Składając hołd poległym i pomordo
wanym, mówca podkreślił, że odsłonię
ta dziś tablica ma na celu uprzytom
nienie i upamiętnienie obecnym i przy
szłym pokoleniom adwokatów i apli
kantów adwokackich rozmiaru strat i 
ofiar. Celowi temu, jak również utrwa
leniu dorobku adwokatury Izby często
chowskiej na polu społecznym, poli
tycznym, kulturalnym, oświatowym 
oraz zawodowym i korporacyjnym słu
żyć będzie także opracowanie historii 
adwokatury tego regionu przez Komisję 
Historyczną przy Okręgowej Radzie 
Adwokackiej w Częstochowie.

2. W dniu 12 lipca 1935 r. odbyło się 
w lokalu Okręgowej Rady Adwokac
kiej uroczyste posiedzenie Zarządu Wo
jewódzkiego Zrzeszenia Prawników 
Polskich w Częstochowie z okazji Świę
ta Odrodzenia Polski oraz 40-lecia ZPP. 
W czasie posiedzenia omówiono zespo
lenie zadań i udziału członków Zrze
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szenia, w tym również adwokatów 
członków Izby Adwokackiej w Często
chowie, w kampanii wyborczej do Sej
mu PRL. Zasłużonym działaczom wrę
czono odznaczenia państwowe i Złote 
Odznaki ZPP.

3. W tymże dniu 12 lipca 1985 r. na
stąpiło odznaczenie adwokatów Meda
lami 40-lecia PRL. W czasie powyż
szych uroczystości udekorowano tymi 
Medalami dziesięciu adwokatów: Ma
riana Hassenfelda, Zbigniewa Jędrze
jewskiego, Józefa Kalusa, Mirona Ko
łakowskiego, Józefa Lipca, Tadeusza 
Pysiaka, Wincentego Rybusa, Mieczy
sława Sikorskiego, Tadeusza Sołtyszew- 
skiego i Daniela Stroińskiego, człon
ków Izby Adwokackiej w Częstochowie. 
Aktu dekoracji dokonał w imieniu Ra
dy Państwa Sekretarz Komitetu Wo
jewódzkiego PZPR w Częstochowie 
Henryk Jonderko. W imieniu odzna
czonych przemówił adw. Marian Has- 
senfeld.

O uroczystościach opisanych wyżej 
i ich przebiegu poinformowała gazeta 
„Życie Częstochowy” w numerze z dnia 
17 lipca 1985 r.

Wypada nadmienić, że odznaczenia 
państwowe, w tym' Medale 40-lecia 
PRL, przyznane zostały także innym 
członkom Izby na wniosek władz i or
ganizacji, w ramach których Koledzy 
ci pracują społecznie.

adw. Zbigniew Jędrzejewski

I z b a  g d a ń s k a

11. F u n d u s z  P o m o c y  K o l e ż e 
ń s k i e j .  Po decentralizacji Funduszu 
Samopomocy Koleżeńskiej przy NRA 
obowiązki dokonywania świadczeń po
wtarzających się dla adwokatów eme
rytów i rencistów oraz wdów po adwo
katach przejęły z dniem .1 lipca 1984 r. 
poszczególne izby adwokackie. W izbie 
gdańskiej realizacja tego zadania zosta
ła powierzona działającej już od wielu 
Jat przy ORA Komisji Funduszów.

Opracowany przez Komisję i uchwa
lony przez Zgromadzenie Izby regula
min przewiduje wypłaty okresowe, sta
nowiące pewne uzupełnienie emerytur 
i rent. Świadczenia przysługują tym 
adwokatom, którzy po co najmniej 
15-letnim stażu pracy zaprzestali wyko
nywania zawodu, przy czym także w 
charakterze radcy prawnego w niepeł
nym wymiarze. Wyjątek stanowią jedy
nie ci emeryci i renciści pracujący w
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charakterze radców prawnych w niepeł
nym wymiarze, którzy pobierali dotych
czas świadczenia uzupełniające z Fun
duszu Samopomocy Koleżeńskiej przy 
NRA przed decentralizacją.

Regulamin przewiduje także świad
czenia uzupełniające emerytury lub 
renty, a mianowicie dodatek rodzinny 
dla tych osób, które pobierają ten doda
tek z ZUS-u, oraz szczególne świadcze
nie za długoletni staż pracy wynoszący 
co najmniej 30 lat.

Wysokość zasadniczego świadczenia 
uzupełniającego ustala się w zależności 
od otrzymanego świadczenia z ZUS-u 
porównywanego z podwójnym minimum 
socjalnym. Dopłata wynosi różnicę mię
dzy otrzymaną emeryturą lub rentą a 
kwotą 10.800 zł. Dodatek rodzinny wy
nosi 500 zł, a szczególne świadczenie za 
staż — 500 — 750 — 1000 zł, w zależno
ści od rozmiaru stażu.

Wypłaty dokonywane są raz na 
kwartał. Środki finansowe funduszu 
pochodzą ze składek w wysokości pła
conej przedtem na FSK.

Zbliżający się do końca półtoraroczny 
okres działalności Funduszu wykazuje, 
że środki te wystarczają na pokrycie 
regulaminowych wypłat. Powstała na
wet pewna nadwyżka, którą dyspono
wać bidzie ORA zgodnie z uprawnie- 
przewidzianymi w regulaminie.

W tym miejscu nasuwa się uwaga 
dotycząca środków finansowych Fundu
szu w okresie przejściowym po decen
tralizacji FSK. Przed decentralizacją 
Komisja Samopomocy Koleżeńskiej przy 
NRA zrezygnowała ze składek na cele 
Funduszu za miesiąc kwiecień, maj i 
czerwiec 1984 r. Umożliwiło to zgroma
dzenie środków na pierwszą „samodzie
lną” wypłatę po 1 lipca 1984 r. Wspom
nieć też należy, iż miłą niespodzianką 
było przekazanie przez b. FSK w bie
żącym roku znacznej kwoty pochodzą
cej z wygospodarowanych w poprzed
nich latach nadwyżek. Te ulgi finanso
we ułatwiły działalność Komisji Fundu S

szów na Tzecz emerytów, zwłaszcza w 
okresie początkowym.

'Liczba osób korzystających z dopłat 
funduszu jest zmienna. W okresie pół
torarocznej działalności liczba ta 
wynosiła od 66 do 70 osób. Wypłaty od 
1 lipca do końca 1984 r. wyniosły ogó
łem 518.050 zł. W pierwszych trzech 
kwartałach 1985 r. wypłacono łącznie 
773.600 zł. W ostatnim kwartale br. 
przewidywana jest wypłata około 
240.000 zł.

Dotychczasowe doświadczenie wyka
zało, że decentralizacja b. FSK przy 
NRA okazała się dla Izby gdańskiej 
korzystna.

W dalszej działalności Funduszu 
wyłknia się potrzeba pewnej korektury 
regulaminu. Ale to już jest sprawa do 
załatwienia przez komisję we własnym 
zakresie.

2. No wo  p r z y j ę c i  a p l i k a n c i  
a d w o k a c c y .  Na wrześniowym posie
dzeniu Rada Adwokacka dokonała wpi
su aplikantów adwokackich. Mając do 
dyspozycji 7 wolnych miejsc i 28 wnio
sków, Rada zmuszona była przeprowa
dzić stosowaną selekcję kandydatów. 
W tym celu został przeprowadzony 
pisemny egzamin testowy, a następnie 
odbyły się rozmowy kwalifikacyjne. 
Test zawierający 74 pytania z różnych 
dziedzin wiedzy: prawa, historii, geo
grafii, polityki i zagadnień społecznych 
oraz sztuki okazał się pomocnym mier
nikiem' dla oceny wiedzy prawniczej i 
ogólnej, a także oczytania i inteligencji 
kandydatów. Pogłębieniem egzaminu 
były rozmowy kwalifikacyjne. W roz
mowach z kandydatami uczestniczyli: 
dziekan Stanisław Gołata, wicedziekan 
Jerzy Lipiński, adw. Wojciech Dere- 
ziński, adw. Wiktor Hirsch, adw. Piotr 
Mańka-Winiecki, adw. Włodzimierz 
Wolański i kierownik szkolenia adw. 
Tadeusz Kilian.

Po egzaminie testowym do rozmów 
kwalifikacyjnych zgłosiło się 21 kandy
datów. Poziom kandydatów był wyso
ki. Komisja uznała, że przydatnych do
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zawodu kandydatów było więcej niż 
wolnych miejsc. W związku z ograni
czeniem liczby miejsc, Rada Adwokac
ka przyjęła tylko 7 osób, kierując się 
wynikami egzaminu testowego i prze

biegiem rozmów kwalifikacyjnych.
Wpis nowych aplikantów nie jest 

prawomocny.

adw. Anatoliusz Walicki

I z b a  k a t o w i c k a

W dniach od 25 do 29 września 
1985 r. przebywała w Halle (NRD) de
legacja Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Katowicach w składzie: dziekan ORA 
adw. Andrzej Dzięcioł, wicedziekan 
ORA i I sekretarz organizacji partyj
nej adw. Andrzej Rajpert, sekretarz 
ORA adw. Jan Grochowicz i członek 
ORA adw. Franiszek Kustos. Delegacja 
ORA w Katowicach rewizytowała w tej 
sposób adwokatów z Halle na zapro
szenie ich Kolegium Adwokatury w 
tym mieście.

Delegację powitali w miejscu zakwa
terowania, tj. w Interhotel Stadt Halle, 
przedstawiciele Kolegium Adwokatów: 
przewodniczący Kolegium — adw. Gün
ter Albrecht, sekretarz Organizacji 
Partyjnej adw. Manfred Oehler oraz 
członkowie Kolegium adw. adw. Marlis 
Brandt i Lothar Haferkorn.

W pierwszym dniu pobytu delegacja 
zwiedziła — położony w odległości ok. 
60 km od miejscowości Halle — Wör- 
litzer Park, jeden z najpiękniejszych 
parków w Europie, znany z bogatej 
roślinności i przeszło 800 gatunków 
drzew sprowadzonych z całego świata. 
Ponadto obejrzano Zamek „Kolzen- 
burg”, słynący z przepięknych witraży 
z XV wieku. W godzinach popołudnio
wych delegacja przybyła do Wittenber- 
gi, miasta znanego dobrze z działal
ności Marcina Lutra. Zwiedzano zwią
zane z tą działalnością historyczną 
miejsca, a w szczególności słynną ka
tedrę oraz przepiękne centrum histo
ryczne Starego Miasta. Podczas pobytu 
w Wittenberdze zwiedzano także miej
scowe kancelarie adwokackie, zapozna
jąc się przy okazji z ich pracą i wa
runkami lokalowymi. W godzinach wie

czornych delegacja powróciła do Halle.
W dniu następnym, tj. 27 września 

1985 r., delegacja została przyjęta w 
„Domu Gościnnym” władz wojewódz
kich Halle. W imieniu tych władz i 
Komitetu Wojewódzkiego SED przyjął 
delegację kierownik Wydziału Państwa 
i Prawa tow. Hilger, obrazując sytua
cję społeczno-polityczną okręgu ze 
szczególnym podkreśleniem jego wyso
kiego uprzemysłowienia i czołowego 
miejsca zarówno w produkcji przemy
słowej jak i produkcji rolniczej. Po
nadto zapoznał on delegację z progra
mem Komitetu Wojewódzkiego SED 
w roku bieżącym i w czasie całej pię
ciolatki. Zapoznał także delegację z ini
cjatywami Komitetu zmierzającymi do 
zwiększenia produkcji we wszystkich 
dziedzinach oraz polepszenia już i tak 
stosunkowa dobrej sytuacji ekonomicz
nej społeczeństwa tego regionu.

W czasie tego spotkania dziekan 
adw. Dzięcioł poinformował o działal
ności naszej ORA, a I sekretarz POP 
przy ORA zapoznał Kierownika z sy
tuacją społeczno-polityczną adwokatu
ry katowickiej i z działaniami POP. 
Delegacja została przyjęta kawą i sym
boliczną lampką koniaku. Spotkanie 
upłynęło w bardzo serdecznej atmosfe
rze i trwało przeszło dwie godziny. 
Delegacja otrzymała symboliczne upo
minki charakteryzujące osiągnięcia o- 
kręgu Halle. Przewodniczący delegacji 
dziekan ORA w Katowicach wręczył 
Kierownikowi Wydziału ilustrowany al
bum w języku niemieckim pt. „Por
tret Warszawy”.

W godzinach popołudniowych dele
gację przyjął dyrektor Sądu Wojewódz
kiego w Halle Helmut Neitsch w prze


