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1. Powołanie prezesa NRA adw okata dra Z. Czeszejki 
do K om itetu Nauk P raw nych PAN

Uchwałą Sesji P lenarnej W ydziału 
I N auk Społecznych Polskiej Akade
m ii Nauk prezes NRA adw. dr Zdzi
sław  Czeszejko został powołany do

składu osobowego K om itetu Nauk 
Praw nych PAN na czas trw an ia  bie
żącej kadencji w ładz PAN, tj. na lata 
1975—1977.

2. Uczestnictwo członków adw okatury  w  życiu politycznym  
i w  działalności społecznej

W yrazem  więzi każdego środowiska 
zawodowego ze społeczeństwem  i z p ro
blem am i życia państwowego jest sto
pień zaangażowania tych środowisk 
w  działalności politycznej i społecz
nej.

A dw okatura doceniała w  pełni i n a 
dal docenia znaczenie swego udziału 
w  sferze pozazawodowej i dlatego w 
okresie ubiegłego 30-lecia duży odsetek 
adw okatów  działał aktyw nie we wszy
stkich niem al ogólnokrajowych orga
nizacjach politycznych i społecznych 
oraz w  regionalnych i lokalnych sto
warzyszeniach, uzyskując za ofiarny 
swój w kład m. in. w iele odznaczeń, 
nagród i wyróżnień. Czynnikiem za
chęcającym  dodatkowo do udziału ad
w okatów  w działalności społecznej by
ło dostrzeganie pożytku z ich pracy, 
pozytywna ocena w ładz politycznych 
i państw ow ych oraz uznanie ze stro 
ny społeczeństwa. Powodowało to w 
rezultacie znaczny w zrost ak tyw u spo
łeczno-politycznego w  łonie adw oka
tury.

Przeprow adzone ostatnio przez Ko
m isję P racy Społecznej przy NRA b a
dania stanu  zaangażowania adw oka
tury  w  działalności politycznej i spo
łecznej w  okresie ostatnich trzech la t 
w skazują, że w  poszczególnych izbach 
adw okackich zaznaczył się znaczny 
w zrost aktyw ności adw okatów  w  tej 
działalności.

W edług stanu na dzień 30 czerwca 
br. adw okatura w  PRL liczyła 5 756 
adw okatów  w ykonujących zawód w 
zespołach adw okackich oraz w  cha
rak terze radców praw nych. Z tej licz
by adwokatów  853 je st członkami 
PZPR, 228 — członkami ZSL, a 423 
należy do SD. Łącznie zatem  1 504 
adwokatów, tj. 20,1%, działa w  orga
nizacjach politycznych. Z kolei spośród 
4 252 adw okatów  bezparty jnych przesz
ło 40% działa w różnych organizacjach 
społecznych, jak  ZBOWiD, ZPP, PKPS, 
TPD, LK, ZMS, TPPR. W ubiegłych 
la tach przyznano adw okatom  z ty tu 
łu  ich zasług w pracy społecznej, po
litycznej i zawodowej 1 190 odzna
czeń państw owych różnego stopnia.

W edług danych Głównego Urzędu 
Statystycznego w  ostatnich w yborach 
do rad  narodow ych w ybrano  135 454 
radnych, a wśród nich 86 adwokatów , 
z czego do wojewódzkich rad  narodo
wych 5 adwokatów , a do pozostałych 
rad  — 81 adwokatów.

Zorganizowana na zasadach sam o
rządu korporacyjnego adw okatu ra po
w ierza w ykonyw anie wszystkich funk 
cji sam orządowych swym członkom, 
którzy w  liczbie 454 p iastu ją  w ybie
ralne stanow iska. Ta liczba adw okatów  
stanowi ścisły aktyw  sam orządu ad 
wokackiego działający społecznie. Po
nadto przy każdej Radzie A dw okac
kiej działa szereg komisji, w  których


