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Pomoc prawna adwokatów w sprawach ze stosunków pracy

Zasady prawidłowego wdrażania w życie i realizacji przepisów ko
deksu pracy przy uwzględnieniu licznych aktów wykonawczych nakła
dają nowe i odpowiedzialne zadania na wszystkie zawody prawnicze, 
a więc i na adwokaturę. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że postępowanie 
przed nowo powołanymi okręgowymi sądami pracy i ubezpieczeń spo
łecznych cechuje szybkość postępowania. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 
24.X. 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. Nr 39, poz. 231) odwołanie od orzeczeń organów orzekających powin
no być tak przygotowane do wyznaczenia rozprawy w krótkim czasie, 
aby rozprawa mogła być wyznaczona nie później niż w 2 tygodnie od 
chwili wpłynięcia sprawy oraz aby możliwe było rozstrzygnięcie odwo
łania już na pierwszym posiedzeniu.

Adwokaci udzielający pomocy prawnej pracownikom powinni doło
żyć maksimum staranności i rzetelności w wypełnianiu swoich obowiąz
ków zawodowych, tak aby uprawnienia świata pracy miały należytą 
ochronę prawną oraz aby były szybko realizowane i egzekwowane. Pra
widłowe wypełnienie tych zadań przez organy samorządu adwokackiego 
i adwokatów stanowić będzie poważny wkład adwokatury w ochronę 
porządku prawnego i kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich. 
Są to więc zadania o doniosłym znaczeniu społeczno-politycznym.

W związku z powyższym Prezydium NRA na posiedzeniu w dniu 19 
grudnia 1974 r. p o s t a n o w i ł o :

1) zwrócić uwagę rad adwokackich, zespołów adwokackich i adwoka
tów na ciążące na nich zadania w zakresie dalszego przygotowania 
się do obsługi prawnej świat pracy i współdziałania przy wprowa
dzaniu w życie przepisów kodeksu pracy i ich popularyzacji;

2) zalecić organom samorządu:
a) systematyczne dalsze organizowanie akcji szkoleniowych (sympo

zja, seminaria, wykłady itp.) w celu dokładnego przyswojenia 
sobie przez adwokatów przepisów kodeksu pracy wraz z przepi
sami wykonawczymi,

b) organizowanie w zespołach adwokackich stałych dyżurów adwo
katów udzielających pomocy prawnej z dziedziny ustawodaw
stwa pracy,

c) włączenie adwokatury do akcji społecznych mających na celu 
zaznajamianie społeczeństwa z przepisami kodeksu pracy i ini
cjowanie takich akcji we własnym zakresie.


