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Wizyta h Prezesa Państwowego Arbitrażu Gospodarczego

Na posiedzeniu Prezydium NRA
w dniu 7 września ub.r. wiceprezes
NRA adw. Maria Budzanowska zło
żyła sprawozdanie z odbytej w dniu
3 września ub.r. wizyty u Prezesa
Państwowego • Arbitrażu Gospodarcze
go E. ZachaikieWiicaa. Przedmiotem
wizyty było min. przedstawienie za
dań adwokatury w świetle nowego
prawa o adwokaturze w celu zwięk
szenia praworządności.
W toku wizyty ustalono potrzebę
stałego współdziałania między PAG
a naczelnymi organami adwokatury:
1) w stosowaniu prawa — przez
wymianę informacji, dotyczących rea
lizacja prawa w gospodarce narodo
wej,
2) w stanowieniu prawa — przez
konsultacje i porozumienie w sprawie
inicjatyw ustawodawczych związanych
z funkcjonowaniem gospodarki naro
dowej,
3) w kształceniu kadr dla zawodu
adwokata i zawodu radcy prawnego
— przez przygotowanie programów
kształcenia aplikantów dla obu zawo

dów zawierających w szerszym zakre
sie problematykę prawa gospodarcze
go i zagadnień ustrojowo-organizacyjnych adwokatury oraz współdziałanie
w realizacji tych programów.
Prezes PAG wyraził uznanie adwo
katom wykonującym zawód radcy
prawnego za ich wkład pracy w pro
jekt ustawy o radcach prawnych oraz
za starania przy organizacji samorządu
radcowskiego.
W celu realizacji współdziałania
między PAG a NRA postanowiono od
bywać okresowo spotkania oraz usta
lono osoby upoważnione do stałych
kontaktów z ramienia PAG i NRA.
Prezydium NRA akceptowało z za
dowoleniem powyższe ustalenia i po
wołało zespół do współdziałania z PAG
w składzie następującym:
1)' wiceprezes NRA adw. Maria Bu
dzanowska jako przewodnicząca,
2) adw. Tadeusz Sarnowski,
3) adw. Stanisław Rymar, któremu
zlecono robocze kontakty z wy
znaczonym przedstawicielem PAG.
2.

Konferencja w Baden
W dniach 14 i 15 października
1982 r.. na zaproszenie Zrzeszenia
Prawników Austriackich, , wiceprezes
NRA adw. J. Biejat wziął udział w
konferencji poświęconej omówieniu
przepisów o ochronie środków żyw
ności.
W konferencji tej, zorganizowanej
przez Zrzeszenie Prawników Austriac
kich w Baden pod Wiedniem, wzięło
udział przeszło 100 osób reprezentu
jących poszczególne środowiska praw
nicze Austrii. Otwarcia obrad dokonał
Związkowy minister sprawiedliwości
dr Broda.

Wiceprezes Biejat przedstawił na
posiedzeniu plenarnym stan prawny
w zakresie przepisów dotyczących
ochrony środków żywności obowiązu
jących w PRL.
W czasie obrad poruszano wiele cie
kawych rozwiązań prawnych związa
nych z problematyką będącą przedmio
tem konferencji.
Tak jak dotychczas, również i tym
razem przedstawiciel NRA spotkał się
z bardzo serdecznym i życzliwym,
przyjęciem ze strony przedstawicieli
adwokatury austriackiej. Udział w kon
ferencji przedstawiciela naszego samo-

