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■ Spotkania, konferencje, wizyty
W dniu 12 grudnia 1992 r. w siedzibie O środka Badawczego
Adw okatury w Warszawie odbyło się spotkanie grupy roboczej do
spraw polskich Stowarzyszenia Adw okatów Niemieckich w W ar
szawie z udziałem adwokatów polskich. W spotkaniu wzięli udział ze
strony niemieckiej adwokaci: dr Claudia Seibel (Frankfurt n.M e
nem), Hans Bernhard Lahme (Düsseldorf), Ekkehard Stein (Wies
baden), Viggo von Wietersheim (M onachium), a ze strony polskiej
adwokaci: dr hab. Leszek Sługocki (Łódź), R udolf Flamm (Opole),
M aria Keller (Wrocław), dr Lesław Kostórkiewicz (Warszawa,
zastępca dyrektora Ośrodka Badawczego Adwokatury).
Zebraniu przewodniczyła dr Claudia Seibel.
Zebranie to miało być w zamierzeniu wstępem do współpracy
samorządów adwokackich Polski i Niemiec. Omówiono na nim
szereg zagadnień interesujących uczestników, zajmując się zwłaszcza
kwestią wymiany informacji między samorządam i adwokackimi na
tem aty interesujące obie strony. W skazano na zainteresowanie
adwokatów polskich zagadnieniami niemieckiego prawa rodzinnego
i spadkowego oraz kwestiami związanymi z dochodzeniem w Niem
czech odszkodowań z tytułu wypadków drogowych, a także prob
lematyką praw a gospodarczego. Polscy adwokaci wyrazili zaintere
sowanie organizowaniem konferencji (seminariów) polsko-niemiec
kich dotyczących tych dziedzin prawa.
Om awiano również problem y form wykonyw ania zawodu a d 
w okata. Ze względu na nasilającą się w polskiej adw okaturze
tendencję do wykonyw ania zawodu w formie kancelarii indyw idua
lnej, uznano za wskazane zapoznanie się z doświadczeniami ad
wokatów niemieckich. W ymiana doświadczeń w tym zakresie
mogłaby przybrać również formę konferencji (seminarium). Przy
okazji poruszono kwestię ubezpieczeń od odpowiedzialności cywil
nej, która dla polskich adw okatów nabiera coraz większego znacze
nia.
Przedmiotem dyskusji było również zróżnicowanie zawodów
świadczących w Polsce obsługę praw ną, a w szczególności problemy
związane z istnieniem odrębnych grup zawodowych: adwokatów
i radców prawnych.
Zaproponow ano również inne - oprócz organizowania semina
riów - konkretnie formy współpracy adw okatury polskiej i niemiec
kiej. W skazano na konieczność wymiany informacji na tem at pracy
adwokatów zajmujących się poszczególnymi rodzajam i spraw. Stro
na niemiecka wykazała gotowość dostarczenia polskiemu sam o
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rządowi adwokackiemu różnego rodzaju m ateriałów dotyczących
praw a niemieckiego.
Zwrócono również uwagę na konieczność organizowania praktyk
w obu krajach dla adwokatów, zwłaszcza młodych, pomimo ist
niejącej (i działającej w obie strony) bariery językowej.
Obecni postanowili, że spotkania będą kontynuowane. U stalono,
iż następne spotkanie odbędzie się w przybliżonym terminie około
trzech miesięcy we W rocławiu.
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