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Kazimierz Łojewski i członek Prezy
dium NRA — adw. prof. dr hab. Ka
zimierz Buchała.

Wiedeńska Konferencja Prezesów 
Adwokatur jest konferencją tradycyj
nie organizowaną przez adwokaturą 
austriacką po raz trzynasty. Konferen
cja ma za zadanie integrację adwokatur 
naszego kontynentu, wzajemne lepsze 
poznanie się i wymlianę poglądów w 
zakresie podstawowej tematyki adwo
kackiej.

Obecna Konferencja obejmowała bo
gatą problematykę merytoryczną, co 
znalazło wyraz w następujących refe
ratach:
1. Adwokatura jako wolny zawód.
2. Formy organizacyjne adwokatur 

europejskich, jej zadania i reguły.
3. Ochrona wolności indywidualnej 

klienta tymczasowo aresztowanego 
w toku postępowania karnego przed 
wydaniem wyroku w sprawie.

4. Problematyka przeludnienia w  za
wodzie adwokackim i środki podej
mowane przeciw temu zjawisku.
W toku dyskusji zabierał głos przed

stawiciel adwokatury polskiej wicepre

zes NRA adw. dir Kazimierz Łojewski.
Stałą cechą Konferencji wiedeńskiej 

jest jej bogata oprawa polityczna i to
warzyska, czego wyrazem było przy
jęcie wszystkich delegatów przez Pre
zydenta Republiki Austrii dra Rudolfa 
Kirschlagera, przez kanclerza dra Freda 
Sinowatza oraz przez ministra spra
wiedliwości d r Haralida Ofnera.

Na szczególne podkreślenie zasługuje 
serdeczność, jaką otoczona była dele
gacja adwokatury polskiej. Jest to za
sługą nie tylko długoletniego' prezy
denta Naczelnej Austriackiej Rady Ad
wokackiej dra Waltera Schuppicha, ale 
również kolegów austriackich, dających 
na każdym kroku dowody swej szczerej 
życzliwości dla adwokatury polskiej 
i dla Polaków.

W Konferencji uczestniczyły, jak 
wspomniano, wszystkie adwokatury 
europejskie, przy czym spośród adwo
katur krajów socjalistycznych przyje
chali tym razem do Wiednia — oprócz 
delegacji NRA — przedstawiciele adwo
katury czechosłowackiej, węgierskiej 
i rumuńskiej.

K.Ł.

2.

Wizyta delegacji adwokatury z NRD w Polsce

Na zaproszenie Rady Adwokackiej 
w Katowicach przebywała w  naszym 
kraju w dniach 28 lutego — 3 marca 
br. delegacja adwokatury z okręgu 
Halle w Niemieckiej Republice Demo
kratycznej w następującym składzie: 
przewodniczący adw. Guenter Albrecht, 
sekretarz partyjny — adw. Manfred 
Ochler, członkowie: adw. Marlis Brandt 
i adw. Lothar Haferkorn. W imieniu 
Rady Adwokackiej w Katowicach de
legację podejmowali dziekan adw. An
drzej Dzięcioł ii wicedziekan adw. An
drzej Rajpert. Rolę tłumacza pełnił 
adiw. Alfred Defitowski.

Na program wizyty składały się roz
mowy i kurtuazyjne wizyty w  Katowi
cach, wymiana doświadczeń w zakresie 
praktyki zawodowej i przekazywanie 
wzajemne informacji o pozycji adwo
katury w NRD i PRL.

W dniiu 1 marca br. delegacja zo
stała przyjęta w Naczelnej Radzie Ad
wokackiej w Warszawie, gdzie była 
podejmowana przez prezesa NRA adw. 
Marię Budzanowską, sekretarza NRA 
adw. Halinę Piekarską i skarbnika 
NRA adw. Józefa Kuczyńskiego. Obec
ni byli także zastępca Redaktora Na
czelnego „Palestry” adw. Stefan Mizera
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i przewodniczący Komisji NRA d/s 
Współpracy z Zagranicą adw. Zbigniew 
Czerski.

Prezes NRA. podczas wydanego śnia
dania przekazała delegacji z NRD pod
stawowe informacje o funkcjach i or
ganizacji adwokatury polskiej oraz o 
jej pozycji w wymiarze sprawiedliwoś
ci w PRL. Ze strony delegacji z NRD 
adw;. Manfred Ochler w przemówieniu 
swoim oświadczył, że członkorwie ¡dele
gacji z ogromnym zainteresowaniem 
wysłuchali cennych informacji o ad
wokaturze polskiej i traktując swój 
pobyt jako rozpoznanie pozycji adwo
katury polskiej, uzyskali bogaty obraz 
założeń ustrojowych i profilu działal
ności naszej adwokatury. Goście otwar
cie przyznawali, że wysoko oceniają 
pozycję adwokatury polskiej i co do 
wielu rozwiązań legislacyjnych o naszej 
adwokaturze są zdania, że prawidłowo

odzwierciedlają one jej postępowy cha
rakter. M6wca zaznaczył, że pozycja 
adwokatur w obu krajach w dużej 
mierze zależy od lorm współpracy z in
nymi kręgami w społeczeństwie oraz od 
szerokiego udziału adwokatów w życiu 
społecznym kraju. Zdaniem mówcy 
osiągnięcia samorządu polskiej adwo
katury staną się impulsem do dalszego 
rozwoju adwokątury w Niemieckiej Re
publice Demokratycznej.

W dniu 2 marca br. delegacja prze
bywała w Krakowie, gdzie zwiedziła 
Zamek na Wawelu i była podejmowa
na w  znanym „Wierzynku”.

Wydaje się, że tego rodzaju kontak
ty z delegacjami adwokackimi z są
siednich krajów socjalistycznych po
winny być częstsze, służą one bowiem 
.pogłębianiu wzajemnego zrozumienia 
i wymianie doświadczeń zawodowych.

s.m.

3.

Decyzje Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie wykonywania zawodu indywidualnie

Na wniosek właściwych terenowo 
okręgowych rad adwokackich Minister 
Sprawiedliwości wyraził zgodę na wy
konywanie zawodu adwokata indywi
dualnie przez niżej wymienionych ad
wokatów:
1. na mocy decyzji z dnia 28.1.1985 r .— 

przez adw. Stanisława Muszelskiego

w Komorowie, gm. Michałowice 
(woj. stołeczne warszawskie) do dnia 
31.XII.1985 r.;

2. na mocy decyzji z dnia l.II.1985r.— 
przez adw. Hieronima Roiła w Bia
łobrzegach (woj. radomskie) do dnia 
31.XII.1985 r.

II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

I z b a  b i e l s k a

W dniu 12 stycznia 1985 r. odbyło 
się posiedzenie Okręgowej Rady Ad
wokackiej w Bielsku-Białej, połączone 
z naradą kierowników zespołów adwo
kackich.

W czasie wspomnianej narady dzie
kan adw. dr Jerzy Sieklucki zwrócił

uwagę zebranych na nierealność preli
minarzy budżetowych zespołów adwo
kackich. W preliminarzach tych widać 
tendencję do zaniżania planowanych na 
rok 1985 obrotów i wpływów zespo
łów. Część zespołów zaplanowała te 
obroty nawet poniżej granicy uzyska-


