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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;


