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5> Union Internationale des Avocats - Unia Międzynarodowa Adwokatów (w 
skrócie -UIA) - jest organizacją powołaną do życia dnia 8 lipca 1927 roku 
w Charleroi (Belgia), która postawiła sobie za zadanie reprezentowanie i po
pieranie interesów adwokatów na arenie międzynarodowej, a w szczególno
ści ich niezależności i wolności.
Dalszym celem UIA jest między innymi tworzenie więzów między izbami 
adwokackimi i adwokatami całego świata, popieranie rozwoju nauk prawni
czych i przyczynienie się do ustanowienia międzynarodowego porządku pra
wnego opartego na zasadach sprawiedliwości między narodami, poprzez 
prawo i dla pokoju.
Unia wyklucza działania o charakterze politycznym i religijnym.
Polska adwokatura jest członkiem tej organizacji od lat przedwojennych. 
Realizując cele statutowe - UIA organizuje doroczne kongresy światowe cie
szące się ogromnym zainteresowaniem środowisk adwokackich.
W 1990 r Kongres odbył się w Strasburgu, w ub. r. miał on miejsce w Me
ksyku - a następny - X X X V I Kongres odbędzie się w dniach od 23 do 27 
sierpnia 1992 r. w Berlinie. Organizuje go z ramienia niemieckiej adwokatu
ry - adwokat dr Helmer Lang.
Głównymi tematami tego Kongresu będą:
1) „Nowa Europa”
Wspólny Rynek Europejski, jako konsekwencja dla innych krajów europej
skich, prywatyzacje zachodzące w krajach Europy Wschodniej i Środkowej, 
w b. NRD...
2) Wolność i prawo
Te dwa pojęcia mają inną treść w zależności od stopnia rozwoju ekonomicz
nego i kulturowego poszczególnych krajów. Temat będzie omówiony na tle 
przykładów z Afryki, Ameryki Łacińskiej, Dalekiego Wschodu, Europy 
Wschodniej a nawet Stanów Zjednoczonych.
3) Zawód Adwokata w świecie - aktualne problemy Izb adwokackich.
Temat ten obejmuje m.in. reformy dotyczące adwokatur tak w krajach 
wschodnioeuropejskich jak w innych krajach świata.
4) Aktualne problemy prawa gospodarczego,
a więc aspekty prawne prywatyzacji i tworzenia się rynków kapitałowych 
w Europie Wschodniej, przestępstwa gospodarcze, aspekty proceduralne 
związane z działalnością gospodarczą.
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Niezależnie od tego obrady toczyć się będą w ponad 30 komisjach roboczych 
i obejmować będą wszystkie dziedziny prawa materialnego i proce
duralnego.
Wymienić należy m.in. prawa człowieka, prawo azylu, prawo finansowe 
i bankowe, prawo pracy, prawo wspólnoty europejskiej, prawo karne, prawo 
rodzinne, informatyczne, morskie ubezpieczeniowe, sportowe, prawo o spół
kach, o inwestycjach zagranicznych, arbitraż międzynarodowy, procedury 
cywilne pryw. i międzynarodowe.
Każdy adwokat uczestniczący w Kongresie może zatem wysłuchać refera
tów i uczestniczyć w dyskusji w interesującej go tematyce, otrzymać mate
riały informacyjne dotyczące wielu tematyk prawniczych.
Uczestnictwo w Kongresie o takim zasięgu międzynarodowym, o tak 
wszechstronnej tematyce prawnej jest wyjątkową okazją, z której polscy ad
wokaci winni skorzystać. Okazja ta jest tym większa, że Kongres obywać się 
będzie w Berlinie, a więc niedaleko granic naszego kraju z Niemcami. 
Okazja to także szczególna - aby nawiązać kontakty zawodowe i osobiste 
z reprezentantami zagranicznych adwokatur w okresie, kiedy obrót między
narodowy staje się coraz bardziej domeną naszej profesjonalnej działalności. 
Obrady tłumaczone będą tzw. symultanką na język francuski, angielski, hi
szpański i niemiecki.
Obok programu zawodowego - organizatorzy przewidzieli bogaty program 
imprez:
23 sierpnia - godz. 1800 - Inauguracja Kongresu w Starym Teatrze w Berlinie
w obecności osobistości życia publ. - po czym bufet w kuluarach Teatru.

0024 sierpnia - godz. 18 - przyjęcie u Burmistrza Berlina
godz. 2000 - nastrojowa wieczornica 

0025 sierpnia - godz. 18 - przyjęcie dla delegacji naród.
Of)26 sierpnia - godz. 20 - galowa kolacja - z tańcami - w hotelu Interconti

nental. Stroje wieczorowe.
27 sierpnia - wycieczka do Sanssouci - zwiedzanie zamku i parku, miasta 
Poczdam, wycieczka statkiem po rz. Havel.
Kierownictwo UIA zaprasza serdecznie na Kongres i apeluje do kolegów 
polskich o jak najliczniejszy udział w jego obradach, imprezach i zamanife
stowanie tym samym naszych więzów z adwokatami innych krajów świata. 
Udział w Kongresie związany jest siłą rzeczy z opłatą wpisową, która za
pewnia dostęp do obrad i materiałów pisemnych Kongresu a także do ściśle 
oznaczonych imprez, co będzie podane w dokładnych programach, jakie 
otrzymają ci, którzy zgłoszą swój udział w Kongresie.
Opłata ta jest dość wysoka i wynosi orientacyjnie: 
dla członków UIA - 900 DM 
dla nie członków - 1050 DM
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dla młodych adwokatów (do 35 lat) - 500 DM 
dla osób towarzysz. - 400 DM
Ustnie Prezes UIA - Henri GRONDIN zapewnił naszego przedstawiciela, że 
adwokaci tej części Europy - a więc i polscy adwokaci - mają uzyskać 50%  
zniżkę. Sądzić należy, że ta informacja znajdzie swoje potwierdzenie urzę
dowe.
Organizatorzy przewidzieli rezerwację hotelową - ale zakładać należy, że nie 
będą one nas interesować z uwagi na wysokie klasy hoteli znajdujących się 
obok siebie w centrum Berlina i trzeba będzie znaleźć inne, tańsze miejsca 
noclegowe.
Informacji udziela i zapisów dokonuje:
Frau Ruth STRACK 
Deutscher Anwaltverein 
Adenauerallee 106 
D-5300 Bonn 2 Niemcy RFA 
Fax - 0049/228/26 07 46

>- Zrzeszenie Prawników Polskich zawiadamia, iż w dniach 21-24 maja 1992 r.
odbędą się II Ogólnopolskie Dni Prawnicze.

Warunki uczestnictwa
Ustala się, że uczestnicy Dni Prawniczych pokryją koszty uczestnictwa 
w kwocie 980.000,-zł.
Warunkiem uczestnictwa jest pisemne zgłoszenie w terminie do dnia 30 
kwietnia br. wraz z nadesłaniem odcinka potwierdzającego wpłatę kwoty 
980.000, złotych na konto: Wielkopolski Bank Kredytowy III O/Poznań, ul. 
Św. Marcina, nr konta głównego Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Pra
wników Polskich w Poznaniu al. Marcinkowskiego: 32 -356211-2541-132, 
nr subkonta 2541-139-11 oraz wypełnienie karty uczestnictwa.
Możliwe jest uczestnictwo osób towarzyszących po uiszczeniu wymaganej 
opłaty.
W przypadku nieusprawiedliwionego nie wzięcia udziału w Dniach Prawni
czych wpłacona kwota zostanie przeznaczona na koszty organizacyjne Zjaz
du.
W razie wzrostu cen zaistnieje konieczność dopłaty do ustalonej kwoty.
W czasie Dni Prawniczych czynne będą:
- kiermasz książek prawniczych,
- pokazy komputerowych programów prawniczych.
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H A R M O N O G R A M
21 maja - czwartek

oo oo
8 - 14 - przyjazd uczestników do Poznania, zameldowanie się w Biurze
Zjazdu w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - Poznań Al. Niepod
ległości
14” - zajęcie miejsc w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego 
1430 - otwarcie II Ogólnopolskich Dni Prawniczych 
1440 - wystąpienie Wojewody poznańskiego 
1450 - wystąpienia innych gości
1500 - 1600 - referaty plenarne inaugurujące Dni Prawnicze 
1600 - 1730 - obiad w restauracji hotelu „Polonez” w Poznaniu
18 - wyjazd autokarami do Kiekrza
1830 - 19"0 - zawaterowanie 

0020 - spotkanie towarzyskie przy ognisku (dyskoteka, pieczenie kiełbasek,
piwo, chleb)
22 maja - piątek
g30 _ f)00 _ £n¡a(jan¡e
10° ° .  1 4 oo _ obrady 

1400 - 15°o - obiad 
16°° _ 1800 _ o5rady 

1800 - 1845 - kolacja 
1900 - bal prawnika
23 maja - sobota
g30 _ ę>00 _ ¡gnia(janje
10° ° _ 1 4 oo _ obrady 

1400 - 1500 - czas wolny 
1500 - 1600 - obiad
16" - wyjazd autokarami do Poznania 
1700 - 1830 - zwiedzanie zabytków Poznania
19 - przedstawienie w Operze 
2200 - kolacja
24 maja - niedziela 
9°0 - 930 - śniadanie
10 - 12 - sesja plenarna, podsumowanie obrad
1300 - 1330 - obiad 

0014 - zakończenie, wyjazd autokarami do Poznania
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