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KONFERENCJE,

SPOTKANIA,

0 W dniach 15 i 16 czerwca br. odbyła się
we Frankfurcie nad Menem narada tzw. Con
ference des Grands Barreaus d'Europe. Człon
kami Konferencji są 32 Izby Adwokackie naj
większych miast zachodniej Europy oraz krako
wska Izba. Z ramienia tej ostatniej w obradach
uczestniczył dziekan M. Anczyk. Przedmiotem
obrad były zagadnienia łączenia zawodu ad
wokata z innymi zawodami, wymiany stażys
tów (aplikantów) i młodych adwokatów, obrony
praw obrony, uznania dyplomów, tajemnicy
zawodowej i reklamy, które już poruszono
wstępnie na poprzedniej naradzie w Amster

WIZYTY

damie. Izbie krakowskiej powierzono organiza
cję następnej narady wiosną 1991 roku.
£ Dnia 26 lipca br. dziekan Izby Adwokac
kiej w Barcelonie Eugeni Cay Montalvo złożył
wizytę krakowskiej Radzie Adwokackiej.
W czasie spotkania omówiono możliwości ewe
ntualnej współpracy obu Izb.
0 W dniu 18 sierpnia br. podobną wizytę
krakowskiej Radzie Adwokackiej złożył dziekan
Izby Adwokackiej w Strasburgu Nicole Wiltberger.

OŚRODEK BADAWCZY ADWOKATURY
INFORMUJE
Ośrodek Badawczy Adwokatury dysponuje
pełnym zakresem informacji oraz deklaracjami
członkowskimi Międzynarodowego Stowarzy
szenia Młodych Adowkatów. Członkami Stowa
rzyszenia mogą być wyłącznie adwokaci, przed
ukończeniem 45 roku życia. Opłata wpisowego
jest uzależniona od wieku kandydata - do 30
lat wynosi 2 800 franków luksemburskich (bel
gijskich), powyżej - 4000. Stowarzyszenie
wydaje publikacje oraz organizuje seminaria
z następujących dziedzin prawa: prawo do

obrony, ochrona własności intelektualnej, mię
dzynarodowe prawo biznesu, przyszłość zawo
du adwokackiego, prawo rodzinne, procedura
cywilna, prawo podatkowe, arbitraż między
narodowy, prawo państw Europejskiej Wspól
noty Gospodarczej, prawo przewozowe. Siedzi
bą władz Stowarzyszenia jest Belgia - A.I.J.A.
Avenue Louis Lepoutre 50 bte 20 B-1060 Brussels.
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SPROSTOWANIE

W numerze 4-5/90 „Palestry”, s. 60, pkt 5, z przyczyn nie zawinionych przez
Redakcję, mylnie wydrukowano nazwisko i nazwę miejscowości. Prawidłowo
powinno być „Wojciech Przeździęk” oraz „Jelenia Góra”.
Za te przykre błędy Redakcja przeprasza zainteresowanego i Czytelników.

