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Kronika Adwokatury

9. Adw. Edward Rzepka -  Z-ca Przewodniczącego Trybunału, 
z Kielc

10. Adw. Andrzej Sandomierski z Warszawy
11. Adw. Jerzy Weinberger z Gdańska
12. Adw. Tadeusz de Virion z Warszawy

Naczelna Rada Adwokacka przekazała Kolegom, którym powierzono 
funkcje państwowe serdeczne gratulacje

■ Konferencje, spotkania, wizyty

Wizyta Prezesa Czeskiej Adwokatury 
w Warszawie (9-12 X 1997)

► W dniach od 9 do 12 października br., na zaproszenie NRA, złożyła 
wizytę delegacja Czeskiej Adwokatury z jej Prezesem dr. Karelem 
Cermakiem na czele, oraz członkami władz adwokackich dr. Stani- 
slavem Balikiem oraz dr. Vaclavem Mandakiem. W trakcie spotkania 
wymieniono wzajemne doświadczenia dot. organizacji struktur ad
wokatury, współpracy na niwie środkowoeuropejskiej i europejskiej 
w ogóle, a w szczególności na terenie CCBE, w której to delegaci obu 
krajów, w roli obserwatorów przedstawiają specyficzne warunki działa
nia adwokatów w tych krajach i starają się wpłynąć na podejmowane 
decyzje tej organizacji adwokackiej przy Unii Europejskiej.

Z prawdziwym zadowoleniem należy odnotować wyjątkowo szczerą 
i serdeczną atmosferę rozmów, czemu sprzyjał fakt, że delegacja czeska 
złożona była z wypróbowanych przyjaciół naszego kraju.

W tej atmosferze należy wierzyć, że spotkania adwokackiej grupy 
„wyszehradzkiej” , uzgadniane postawy w CCBE będą owocne dla obu 
stron, a przyszłe projekty zacieśnienia więzów -  znajdą pełne urzeczy
wistnienie.
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Wizyta w Warszawie Prezydenta CCBE 
Michela van Doosselaere

► W dniach od 17 do 20 października br. na zaproszenie NRA gościł 
w Warszawie Prezydent CCBE (Rada Izb Adwokackich Unii Europejs
kiej) Michel van Doosselaere z małżonką. Wizyta Prezydenta odbyła 
się w ramach wizyt przeprowadzanych przez niego w krajach środ
kowoeuropejskich, których adwokatury uczestniczą w spotkaniach 
CCBE ze statusem obserwatora. Z tego też względu oficjalne rozmowy 
w Warszawie były nacechowane szczególną dociekliwością Prezyden
ta, a dotyczyły w szczególności zmian w przepisach o adwokatach 
i radcach prawnych, możliwości wykonywania zawodu w naszym kraju 
przez europejskich adwokatów, oraz naszych relacji i współpracy 
z amerykańską adwokaturą. Te problemy związane były oczywiście 
z aspiracjami naszego kraju do przynależności do Unii Europejskiej 
i potrzeby dostosowania naszych przepisów zawodowych do przepisów 
obowiązujących w krajach tej Unii.

Z uwagi na okres tworzenia nowego Rządu -  gościa przyjął Dyrektor 
Departamentu Współpracy Zagranicznej w Kancelarii Prezydenta RP 
-  Pan Minister dr Majkowski.

Seminarium polsko-francuskie 
w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie

► Na zaproszenie Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Krakowie -  przed
stawiciel Prezydium NRA uczestniczył w bardzo interesującym semi
narium zorganizowanym we współpracy z Sądem w Bobigny k. Paryża 
w dniach 20-21 X 1997. Tematem seminarium były zagadnienia 
postępowania o upadłości, systemu kasacyjnego. Obie strony przed
stawiały zagadnienia w świetle przepisów obowiązujących w ich 
krajach, po czym odbywała się ciekawa dyskusja analizująca dobre i złe 
uregulowania w powyższych dziedzinach.

Należy żałować, że w seminarium brała udział ograniczona ilość 
prawników, albowiem temat seminarium był bardzo interesujący.
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Wizyta w Londynie w dniach 30 IX-2 X 1997

► W dniach od 30 września do 2 października br. na zaproszenie 
Lorda Kanclerza i Law Society Anglii i Walii -  przedstawiciel polskiej 
adwokatury uczestniczył w uroczystościach 32 dorocznego Otwarcia 
Roku Prawniczego (Opening of the Legal Year). Obchody rozpoczęły 
się uroczystym nabożeństwem w Opactwie Westminsterskim, po czym 
korowód ubranych w kolorowe togi prawników przeszedł, przy pięknej 
zresztą pogodzie, poprzez ulicę do sędziowskiego budynku Westmins
ter Hall w Pałacu Westminsterskim, gdzie po osobistym przywitaniu się 
z każdym gościem Lord Kanclerz przyjął wszystkich poczęstunkiem 
zwanym „Lord Chancellor Breakfest” .

Na uroczystości zaproszono m.in. prezesów europejskich i świato
wych organizacji adwokackich, prezesów europejskich izb adwokac
kich, a wśród nich przedstawicieli izb Bułgarii, Estonii, Gruzji i Polski. 
Z tymi ostatnimi odbyła się w gmachu Law Society narada pod 
przewodnictwem adw. Stephena Raynera z Podkomisji ds. Europy 
Środkowej i Wschodniej na temat aktualnej sytuacji adwokatur w tych 
krajach. Delegat polski w pisemnej i ustnej relacji przedstawił nowe 
uregulowania w prawie o adwokaturze i radcach prawnych. Omówiono 
także formy ewentualnej wzajemnej współpracy.

Przedstawiciel Polski został także przyjęty przez dyr. Sarę Squire 
z Foreign Office, z Departamentu Rozwoju Europy Środkowej. Przed
miotem rozmów była m.in. wolność wykonywania zawodu adwokackiego 
w Polsce, problematyka tajemnicy zawodowej i procesu dostosowywania 
prawa procesowego do standardów obowiązujących w krajach Unii 
Europejskiej. Pani Dyrektor poinformowała przedstawiciela polskiego 
o podjętych już przygotowaniach do zorganizowania w Krakowie, chyba 
już wiosną 1998 r., seminarium z udziałem brytyjskich adwokatów na 
temat prawa Wspólnoty Europejskiej. Z ramienia Polski -  w tych pracach 
przygotowawczych bierze udział Komitet ds. Integracji Europejskiej.

Ostatnie spotkanie londyńskie odbyło się w firmie EVERSHEDS, 
której członkiem jest adw. Andrzej Astachnowicz, występujący w tym 
przypadku z ramienia Polsko-Brytyjskiego Stowarzyszenia Prawnicze
go w Londynie. I tutaj omówiono ostatnie uregulowania w ustawach
0 adwokaturze i o radcach prawnych.

Wizyta odbyła się w życzliwej atmosferze, którą stworzyli adw. adw. 
Stephen Rayner i Richard Behar -  którzy bywali już w naszym Kraju
1 darzą go sympatią.

Koszty wizyty poniosła strona brytyjska.

Marian Anczyk
222


