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chowane szczególną przezornością;
5) samorząd adwokacki musi się przygotować na. zwiększenie
liczby adwokatów ze względu na nowe obszary prawa wy
magające obsługi z ich strony. Adwokatura zbyt wolno odpo
wiada na postulaty wynikające z tej problematyki. Samorząd
powinien wykazywać elastyczność w zakresie form wykony
wania zawodu i nie ograniczać się do tradycyjnej formy ze
społu adwokackiego z tej racji, że bieżące problemy życia
społecznego i gospodarczego przerastają istniejące struktury;
6) Rada Państwa udzielała i udziela zdecydowanego poparcia
koncepcji nowych zasad wynagradzania adwokatów za czyn
ności zawodowe i obliguje zainteresowane władze do jak naj
szybszego załatwienia tej sprawy.
Z-ca Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierz Barcikowski życzył NRA i jej kierownictwu sukcesów w dalszym prowa
dzeniu spraw adwokatury polskiej.

Z PRAC OŚRODKA BADAWCZEGO ADWOKATURY
INFORMATYCZNE CENTRUM KOMPUTEROWE
W lutym 1988 r. utworzone zostało Informatyczne Centrum
Komputerowe w Ośrodku Badawczym Adwokatury w Warsza
wie (Al. Ujazdowskie 49).
Na stanowisko ICK powołany został adw. Ksawery Ł uk a w s k i . W dniu 30.III. 1988 r. zakupiony został komputer
typu IBM XT oraz drukarka.
W ramach porozumienia zawartego z Działem Informatyki
Kancelarii Sejmu PRL Ośrodek Badawczy Adwokatury opra
cował około 5000 pozycji z orzecznictwa Sądu Najwyższego
i dostarczył to opracowanie do .Sejmu, a Dział Informatyki do
kona ze swej strony w najbliższych miesiącach oprogramowa
nia i wprowadzenia danych na twardy dysk. Informacje będą
następnie transponowane na dyskietki i dysk twardy, dostar
czone przez OBA.
Niezależnie od powyższego trwa intensywna współpraca w za
kresie opracowania i ujednolicenia haseł. OBA zobowiązał się
do opracowania publikowanego orzecznictwa SN z zakresu ko
deksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu
rodzinnego i opiekuńczego za okres od 1965 r. do chwili obecnej
(a potem na bieżąco), a ponadto orzecznictwa SN z zakresu
kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu kar
nego wykonawczego za okres od 1970 r. do chwili obecnej (a po
tem na bieżąco).
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Współpraca z Sejmem oparta jest na zasadzie nieodpłatnych
wzajemnych świadczeń.
OBA podjął starania o uzyskanie z Paryża nieodpłatnie pakie
tu danych dotyczących oprogramowania do komputera IBM
co jest związane z koniecznością zachowania praw autorskich.
O następnych pracach związanych z komputeryzacją w adwo
katurze przekazane zostaną dalsze informacje.
P RASA O A D W O K A T U R Z E
„Rzeczpospolita” (nr 97 z dnia 27.IV.1988 r.) opublikowała uchwałę
nr 55 Rady Ministrów w spraw ie program u prac legislacyjnych rządu na
lata 1988—1990. W załączniku do tej uchwały jest kilka pozycji interesu
jących adwokaturę. Między innymi jeszcze w tym roku przewiduje się
uchwalenie ustaw y o sądownictwie gospodarczym, zmianę kodeksu pracy/
zmianę kodeksu cywilnego, zmianę kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
Kompleksowa nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania
cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu
karnego wykonawczego, kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia przewidywane jest na rok 1990. Nie znalazłem
żadnej wzmianki dotyczącej praw a o adwokaturze.

Tymczasem toczy się ożywiona dyskusja na tem at zmian w praw ie
karnym . „Gazeta Praw nicza (nr 8 z dnia 16.IV.1988 r.) publikuje cenną
pozycję Andrzeja M a r k a pt. Co to znaczy — postępowe i nowoczesne.
Publikacja jest obszerna i wartościowa, zawiera duży ładunek intelek
tualny, postuluje potrzebę dokonania głębokich zmian praw a karnego.
W zakresie gw arancji prawnych podejrzanego Autor stw ierdza.
„W dziedzinie postępowania karnego na czoło w ysuw ają się postulaty
dotyczące wzmocnienia gw arancji prawnych podejrzanego i oskarżonego,
zapewnienia pełniejszej ochrony osobie pokrzywdzonej przestępstwem,
wreszcie przywrócenia pełnego kształtu zasadzie udziału czynnika społecz
nego w wymiarze sprawiedliwości.
Jeśli chodzi o gw arancje praw ne podejrzanego, to należy w pełni za
pewnić realność praw a do obrony i korzystania z pomocy obrońcy w po
stępowaniu przygotowawczym. Podejrzany aresztowany tymczasowo powi
nien mieć prawo do widzenia się z obrońcą, którem u należy także
zapewnić wgląd w akta sprawy już po przedstaw ieniu podejrzanemu za
rzutów. Bez zapewnienia tych gw arancji realizacja praw a do obrony jest
papierową deklaracją bez pokrycia w rzeczywistości.
Ten sam wzgląd nakazuje postulować, aby praw o stosowania tym cza
sowego aresztow ania należało wyłącznie do dec\'zji sądu, przy czym
podstawy tego środka należy ograniczyć do istotnych względów proceso
wych, zarzutu zbrodni, jak też poważnego niebezpieczeństwa ponowienia

