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którzy nawet nasze doświadczenia przyjmowali z dużym zainteresowa
niem. Trzeba bowiem zaznaczyć, że na tle adwokatur innych krajów, 
polska adwokatura ma dobre uregulowania prawne, ale i te wymagają 
zmian. Dotyczy to w szczególności ubezpieczenia od odpowiedzialno
ści cywilnej i dostępu do zawodu. Te braki są jednak znane NRA 
i stosowne prace są w toku (np. dotyczące ubezpieczeń) albo uwzględ
nione w projekcie złożonym pod obrady Sejmu.

Z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości Polski -  uczestniczył 
w obradach pan wiceminister prof. dr Adam Zieliński, a z ramienia 
NRA -  członek Prezydium adw. M. Anczyk.

M arian Anczyk

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

Informacja o działalności Centrum Mediacyjnego i Stałego Sądu 
Polubownego przy Ośrodku Badawczym Adwokatury i Fundacji Ad
wokatury Polskiej im. Witolda Bayera

Prawie rok temu Ośrodek Badawczy Adwokatury i Fundacja Ad
wokatury Polskiej wystąpił z inicjatywą powołania stałego Sądu Polubo
wnego. Inicjatywa ta miała na celu poszerzenie obszaru działania 
Adwokatury w kierunku sądownictwa polubownego wobec istotnych 
i znanych niedoskonałości sądownictwa powszechnego, pozwalając ad
wokatom na stały udział w Sądzie Polubownym, a nie na sporadyczny 
tylko kontakt z innymi Sądami Polubownymi lub powołanymi ad hoc.

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że odbyły się dwie sprawy:
W dniu 11 stycznia 1994 r. Sąd Polubowny rozpatrzył pierwszą 

sprawę skierowaną na drogę mediacji. Posiedzeniu mediacyjnemu 
przewodniczył mec. dr Wiesław Łukawski. Posiedzenie zakończono 
ugodą. Od wpływu pozwu do sądu do zakończenia postępowania 
upłynęło tylko 6 tygodni.

Następną sprawą którą rozpatrywał Sąd pod przewodnictwem mec. 
dr. W. Łukawskiego dotyczyła sporu wynikającego z realizacji umowy 
najmu co do wysokości nakładów niezbędnych do przywrócenia 
przedmiotu umowy, po zakończeniu trwania najmu do stanu pierwot
nego. Postępowanie mediacyjne toczyło się trzy miesiące -  od lipca do 
września -  i zakończyło się umorzeniem postępowania w związku 
z zawarciem ugody.

Centrum Mediacyjne i Sąd Polubowny są do dyspozycji Szanownych 
Kolegów.
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