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Nota redakcyjna 
da artykułu sędziego 
Zdzisława Swiebody, 
wydrukowanego niżej na str. 3—14

Zamieszczenie w bieżącym numerze „Palestry” artykułu 
pióra sędziego Sądu Najwyższego dra Zdzisława Swiebody na 
temat cywilnoprocesowej problematyki w sprawach przeka
zanych sądom powszechnym na mocy ustawy o przedsię
biorstwach państwowych i ustawy o samorządzie załogi ta
kich przedsiębiorstw uważamy za nie tylko poznawczo in
teresujące, ale przede wszystkim za wysoce użyteczne dla 
członków adwokatury wykonujących zawód w zespołach ad
wokackich.

Szereg zagadnień procesowych przedstawionych w tej pub
likacji jest tak dalece informacyjnie i problemowo bogaty, 
że umożliwi to adwokatom lepsze zorientowanie się w no
wych regulacjach, obejmujących liczne aspekty jurydyczne 
w działalności przedsiębiorstw państwowych i samorządów 
załóg. Tematyka ta, dotychczas zespołom adwokackim mało 
zapewne — jak można sądzić — znana, może i powinna roz
szerzyć pole ich zainteresowań zawodowych i stać się przed
miotem ich ptofesjonalnych dociekań. O ile przedsiębiorstwa 
państwowe, a właściwie ich dyrektorzy, będą mogli być na 
forum sądowym reprezentowani przez swych radców praw
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nych zatrudnionych w tych przedsiębiorstwach, o tyle sa
morządy załogi znajdą się w sytuacji gorszej, gdyż będą zmu
szone (i powinny to czynić) w sprawach spornych zwracać się 
z konieczności o pomoc prawną do zespołów adwokackich (a nie 
do „znachorów prawniczych”). Zespoły zatem muszą być przy
gotowane do obsługi prawnej nowej grupy klientów. A klien
tela ta będzie bardzo wymagająca i będzie zapewne poszu
kiwała wsparcia prawniczego z dużymi nadziejami. Nakłada 
to na członków zespołów adwokackich obowiązek podjęcia 
głębokiej analizy tych źródeł prawnych, które się wiążą z roz
patrywaniem przez sądy powszechne sporów o charakterze 
cywilnoprawnym. Lektura publikacji dra Zdzisława Swiebody 
wraz z przytoczonymi przez autora przypisami (aktualną lite
raturą na te tematy) powinna ułatwić członkom zespołów ad
wokackich wejście w skomplikowaną często problematykę 
prawną i skłaniać do studiowania orzeczeń sądowych w tym 
zakresie. Poza tematyką sporów wskazanych w zamieszczo
nym niżej artykule pomoc prawna zespołów adwokackich mo
głaby objąć również odpowiednie poradnictwo prawne w dzie
dzinie podatkowej, celnej itp. Będzie to wymagało oczywiście 
pewnej specjalizacji niektórych członków zespołów. Sprawa 
zaś nawiązania stosownego kontaktu zespołów adwokackich 
z poszczególnymi samorządami załóg nie powinna chyba na
stręczać większych trudności.

Udzielanie w tej czy innej postaci pomocy prawnej radom 
pracowniczym w przedsiębiorstwach państwowych może i po
winno wzmacniać ich pozycję organizacyjną oraz pewność 
w podejmowaniu właściwych decyzji w ramach działalności 
przedsiębiorstw państwowych.

Zagadnienia reformy gospodarczej, a zwłaszcza problema
tyki społeczno-prawnej przedsiębiorstw państwowych i samo
rządów załóg nie schodzą ze szpalt prasy (dzienników i czaso
pism). Trzeba zatem mieć wciąż na uwadze, że samorząd 
załogi jest ogromnie ważną instytucją o charakterze ustrojo
wym, mającym duże znaczenie dla upowszechniania demo
kracji zakładowej, przy czym nie można tu pominąć także 
specyfiki ekonomicznej w poszczególnych zakładach pracy.

Zamieszczona n i ż e j  publikacja jest swego rodzaju komen
tarzem, dającym wstępne rozeznanie w złożonej nowej pro
blematyce reformy gospodarczej.
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