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Sprawozdanie z pobytu grupy prawników w Sztokholmie 
w dniach 21—23.1.1987 r.

Prezes NRA adw. dr Kazimierz 
Łojewski złożył sprawozdanie z po
bytu grupy studialnej prawników 
polskich wytypowanej przez Ra
dę Krajową PRON, przebywającej 
w dniach 21—23 stycznia 1987 r. w 
Sztokholmie na zaproszenie szwedz
kiego ombudsmana.

Przewodniczącym grupy był se
kretarz generalny RK PRON dr Je
rzy Jaskiernia, a w jej skład wcho
dzili:
— adw. Andrzej Elbanowski — wi

ceprzewodniczący RK PRON,
— doc. dr hab. Stanisław Gebe

thner — Dyrektor Instytutu 
Nauk Politycznych UW,

— adw. dr Kazimierz Łojewski — 
prezes Naczelnej Rady Adwokac
kiej,

— dr Andrzej Filipowicz — pra
cownik naukowy Instytutu Nauk 
Politycznych UW, specjalizujący 
się w tematyce ombudsmana na 
tle prawa porównawczego.

Wizyta miała charakter roboczy, 
co wyraziło sią w dyskusjach ze 
szwedzkim ombudsmanem Per Eri- 
kiem Nilssonem i jego współpra
cownikami na temat ksztatłu praw
nego tej instytucji w Szwecji, jej 
rozwoju historycznego oraz zadań 
spełnianych w systemie ochrony 
wolności i praw obywatelskich tego 
kraju.

Niezależnie od tego polska de

legacja złożyła wizytę sekretarzowi 
generalnemu Szwedzkiego Stowa
rzyszenia Adwokackiego (odpo
wiednik NRA) adwokatowi Beng- 
towi Bergendahlowi oraz Prokura
torowi Generalnemu Szwecji (At- 
tornty-General) Bengtowi Ham- 
dahlowi, noszącemu również tytuł 
kanclerza Sprawiedliwości (Chancel- 
lor of Justice).

Gospodarze szwedzcy nadali tej 
wizycie szczególnie kurtuazyjną 
oprawę, czego dowodem było przy
jęcie delegacji polskiej przez prze
wodniczącego parlamentu szwedz
kiego Bengtsona, który w hie
rarchii politycznej Szwecji pias
tuje po królu stanowisko państwo
we.

Na cześć delegacji polskiej -zosta
ło wydane przyjęcie przez ambasa
dora PRL w Sztokholmie Marię 
Regent-Lechowicz.

Polscy prawnicy wrócili do kraju 
ze sporym zasobem wiedzy na te
mat instytucji rzecznika praw oby
watelskich, co stanowi istotny ma
teriał poglądowy i porównawczy 
przy modelowaniu ostatecznego 
kształtu tej instytucji w naszym 
kraju.

Ze szczególną satysfakcją gos
podarze szwedzcy przyjmowali fakt 
uczestniczenia w składzie delegacji 
przedstawiciela polskiego samo
rządu adwokackiego.


