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3.

Wręczenie adwokatom pamiątkowych medali % okazji XXX-lecla działalności 
Międzynarodowego Zrzeszenia Prawników Demokratów

W dniu 28 stycznia br. na spotkaniu 
odbytym po zakończeniu obrad posie
dzenia Prezydium Zarządu Głównego 
Zrzeszenia Prawników Polskich prof. 
dr Adam Łopatka, prezes ZG ZPP d 
zarazem wiceprezes Międzynarodowe
go Zrzeszenia Prawników Demokratów, 
wręczył przyznane przez Sekretariat 
MZPD z okazji XXX-lecia działalności 
tej organizacji Medale pamiątkowe m. 
im następującym członkom adwokatury:

adw. drowi Pawłowi Asłanowiczowi i 
adw. Franciszkowi Sadurskiemu.

Medale takie otrzymali już przed
tem w czasie odbytych niedawno w Pa
ryżu uroczystości XXX-lecia MZPD 
adw, dr Zdzisław Czeszejteo 1 adw. 
Antoni Maciejewski.

Należy zaznaczyć, że spośród zasłu
żonych działaczy ZPP pamiątkowy 
medal MZPD otrzymał także prof. <dr 
Jerzy Jodłowski, członek Komitetu Re
dakcyjnego „Palestry”.

4.
Narada Komisji do spraw radców prawnych przy NRA

W dniu 29 stycznia br. odbyła się 
w siedzibie Warszawskiej Rady Adwo
kackiej narada członków Komisji do 
spraw radców prawnych przy NRA i 
przewodniczących analogicznych ko
misji przy wojewódzkich radach ad
wokackich.

W naradzie wzięli również udział 
Minister Sprawiedliwości prof. dr hab. 
Jerzy Bafiia oraz Prezes NRA adw. dr 
Zdzisław Czeszejko. Narada odbyła się 
w okresie, w którym finalizowane są 
prace nad ustawą o obsłudze prawnej 
jednostek uspołecznionych oraz wdra
żane są w życie uchwały VII Zjazdu 
PZPR i V Plenum KC PZPR w dzie
dzinie dalszego wykorzystania wszel
kich rezerw, sił i środków do dosko
nalenia systemu zarządzania i kiero
wania gospodarką narodową.

Problematykę związaną z systemem 
działalności obsługi prawnej jednostek 
uspołecznionych — tak de lege lata 
jak i de lege ferenda — przedstawił 
przewodniczący Komisji do spraw rad
ców prawnych adw. Tadeusz Sarno
wski, członek Prezydium NRA, w refe
racie (referat został opracowany przez 
zespół wybrany spośród członków Ko- 
misji) pt. „Rola i zadania adwokatów

radców prawnych w ochronie intere
sów prawnych jednostek uspołecznio
nych oraz w rozwijaniu 1 doskonalemiu 
prawa". W referacie zamieszczone bjy- 
ły różne postulaty dotyczące zasaid 
działania i organizacji obsługi prawmej 
jednostek uspołecznionych, a międzzy 
innymi następujące:
1) przygotowanie do wykonywania zta- 

wodu adwokata zespołowego i atd- 
wokata-radcy prawnego powinmo 
być wszechstronnie oraz integralnie 
powiązane z przyszłymi zadaniami 
i czynnościami zawodowymi,

2) przygotowanie do zawodu i ranjga 
egzaminu radcowskiego, po uzupeł
nieniu następnie praktyką i ipo 
sprawdzeniu przez samorząd adwco- 
kacki określanych, a nie objętycch 
przez egzamin radcowski um iejęt
ności zawodowych, powinna umożli
wić uzyskanie przez radcę prawnte- 
go nieadwokata wpisu na listę acd- 
wokatów;

3) niezawisłość i niezależność opimii 
prawnej powinna być kształtowania 
jedynie w ramach treści obowiąziu- 
jącego prawa, interesu społecznego 
i najlepszych doświadczeń radccy 
prawnego;
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4) przepisy o obsłudze prawnej po
winny dla prawidłowego jej fun
kcjonowania zapewniać: niezależ
ność i niezawisłość opiniowania, 
samodzielność stanowiska pracy 
podległego jedynie kierownikowi 
jednostki, stabilność zatrudnienia 
przez powoływanie i odwoływanie 
radców prawnych przez jednostkę 
nadrzędną, nienormowany czas pra
cy w wymiarze zależnym od zadań, 
ścisłe i bezpośrednie powiązanie 
funkcji radcowskich z resortem 
sprawiedliwości.

Jednolitość ośrodka dyspozycyjnego 
w zakresie tworzenia prawa i jego 
wykładni na użytek jednostek gospo
darki uspołecznionej i organów wła
dzy nakazuje zastanowienie się, czy 
obecny stan dezintegracji organizacyj
nej jest na dalszą me/tę przydatny. 
Stosowanie obowiązującego prawa poz
wala radcy prawnemu wcześnie uświa
domić sobie ewentualną niedoskonałość 
przepisu w zestawieniu z potrzebami 
rozwijającego się dynamicznie życia 
społeczno-gospodarczego. Obowiązkiem 
radcy prawnego jest w takim wypadku 
sygnalizacja i dlatego trzeba tak usta
wić organizacyjnie obsługę prawną, że
by radca mógł skutecznie wykorzystać 
ten rodzaj sygnalizacji. Obecnie w 
praktyce obsługa prawna takiej możli
wości nie ma.

W rzeczowej i utrzymanej na wy- 
sGkim poziomie dyskusji nad tezami 
referatu zabrało głos kilkanaście osób. 
Uczestnicy zebrania wskazywali na 5

przyczyny obecnych niedociągnięć w 
obsłudze prawnej, postulując stworze
nie optymalnych warunków dla pra
widłowej — i zgodnej z obecnymi po
trzebami rozwijającego się dynamicz
nie kraju — obsługi prawnej jednostek 
uspołecznionych.

Dla opracowania wyników dyskusji 
i tez nowego, lepszego modelu obsłu
gi prawnej powołany został specjalny 
Zespół, który przedstawi odpowiednie 
wnioski Prezydium Naczelnej Rady 
Adwokackiej, a następnie Ministrowi 
Sprawiedliwości — do wykorzystania 
w pracach nowelizacyjnych.

Na zakończenie narady Komisja d/s 
radców prawnych przy NRA obrała w 
bieżącej kadencji następujące kierunki 
działania:
D współdziałanie w opracowaniu i re

alizacji nowego modelu obsługi 
prawnej jednostek uspołecznionych 
na podstawie wyników narady z 
dnia 29.1.1977 r. i opracowanie (tez 
w tym zakresie;

2) współdziałanie z organami wdraża
jącymi nowe zasady obsługi praw
nej jednostek uspołecznionych;

3) zorganizowanie zespołu konsulta
cyjnego w Komisji d/s radców 
prawnych przy NRA w zakresie 
rozwijania i doskonalenia prawa 
oraz bibliografii;

4) opracowanie zasad organizacji sys
tematycznego doskonalenia radców 
prawnych-adwokatów;

5) gromadzenie danych o pracy adwo- 
katów-radców prawnych.

5.
Analiza sy tuacji bytow ej adw okatów -em erytów  i rencistów

W dniu 8 lutego br. odbyło się po
siedzenie członków Komisji do spraw 
emerytów i rencistów przy NRA, na 
którym dokonano analizy aktualnej sy
tuacji bytowej i obsługi socjalnej ad
wokatów emerytów i rencistów.

W wyniku dyskusji Komisja posta

nowiła skoncentrować swoją działal
ność w bieżącej kadencji na rozwiąza
nie następujących problemów:

1) dalszej poprawy warunków ma
terialnych adwokatów emerytów i ren
cistów, a w szczególności tej grupy ko
legów, którzy otrzymują minimum


