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niać. Przy powszechnie znanym braku takich środków w Polsce, świadkowie 
koronni mogą okazać się koronnymi ofiarami organizacji przestępczych.

4. Postulaty legislacyjne w zakresie prawa o adwokaturze i aktów wyko
nawczych.
Przewidywana nowelizacja obowiązującego prawa o adwokaturze i aktów wyko
nawczych do niej powinna uwzględniać między innymi następujące unormowania:
1. zniesienie ustawowej granicy wieku przy wszystkich formach wykonywania 
zawodu.
2. umożliwienie aplikantom adwokackim wykonywanie w szerszym niż dotych
czas zakresie ubocznych zajęć zarobkowych, o ile związane są z praktyką stoso
wania prawa: konieczność tę dyktują ograniczone możliwości samorządu adwo
kackiego zapewnienia aplikantom godziwych zarobków oraz korzyści zawodo
we jakie wynikać mogą z samodzielnego wykonywania zawodu prawniczego 
jako formy szkolenia aplikanckiego. Ponadto regulamin szkolenia aplikantów 
powinien ulec zmianie w ten sposób, aby mogli oni przez cały okres szkolenia 
odbywać praktykę w zespołach i kancelariach adwokackich bez konieczności 
praktyki w sądach i prokuraturze, w obecnej formie.

Varia

>• Kancelaria Sejmu wydała ostatnio bardzo interesującą książkę pt: „Organizacja 
parlamentarnej służby badawczej” („Parliamentary Research Organization”) bę
dącą plonem międzynarodowej konferencji, która odbyła się w czerwcu 1992 ro
ku w Pułtusku. Tom, wydany niestety tylko w języku angielskim zawiera pełny 
zestaw materiałów z tej konferencji. Jej celem była wymiana doświadczeń w za
kresie organizacji i działania instytucji zajmujących się studiami i ekspertyzami 
wykorzystywanymi w procesie legislacyjnym, a także w trakcie wykonywania 
politycznych zadań parlamentu. W spotkaniu w Pułtusku wzięli udział przedsta
wiciele parlamentów prawie wszystkich krajów Europy Centralnej i Wschodniej 
a także pracownicy służb parlamentarnych m.in. z Kanady, Niemiec, USA, 
Szwecji, Wielkiej Brytanii a także Parlamentu Europejskiego i Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy. Na program konferencji składały się problemy 
organizacji parlamentarnych służb badawczych w Polsce oraz innych krajach 
Europy Środkowej i Wschodniej wraz z analizą porównawczą z krajami Zacho
du i Chin, a także międzynarodowych instytucji parlamentarnych.
Konferencja w Pułtusku zapoczątkowała cykl międzynarodówych konferencji 
i seminariów na temat różnych aspektów obsługi parlamentarnej w Europie 
Środkowej i Wschodniej. Miejmy nadzieję, że po każdej z nich ukaże się równie 
cenny wolumin jak ten o którym piszemy.
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