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wach karnych sądy będą mogły zasądzać koszty na rzecz zespołu adwo
kackiego. W sprawach cywilnych nie ma obowiązku zastępstwa adwokac
kiego, jednakże tam gdzie sąd uzna to za stosowne, może on wyznaczyć 
adwokata z urzędu pełnomocnikiem strony.

Oczywiście nie sposób omówić wyczerpująco wszystkich niezwykle 
interesujących informacji udzielanych przez przewodniczącego delegacji. 
Podałem jedynie wybór wypowiedzi, które moim zdaniem są najbar
dziej interesujące.

Delegacja węgierska spędziła w Łodzi 5 dni. W Polsce, adwokaci wę
gierscy byli po raz pierwszy. W szczerej atmosferze, pozbawionej zbęd
nych konwenansów, rychło zawiązały się węzły obopólnej sympatii, cze
mu obie strony dawały niejednokrotnie wyraz. W przezwyciężeniu trud
ności językowych nieocenioną pomocą służył adwokat Zbigniew Miecząg- 
łowski, radca prawny z Łodzi.

Wizyta delegacji węgierskiej była ważnym wydarzeniem w życiu ad
wokatury Izby Łódzkiej. Dała ona doskonałą sposobność do nawiązania 
cennych osobistych i zawodowych kontaktów z przedstawicielami brat
niego narodu węgierskiego, a także przekonała nas o celowości i słusz
ności kontynuowania tego rodzaju kontaktów. Pozwalają one nie tylko 
na wzajemną wymianę doświadczeń, ale mają również ważne znaczenie 
społeczne i polityczne.

Przedstawiciele delegacji węgierskiej w drodze powrotnej do swego 
kraju zwiedzili Warszawę i Kielce, gdzie byli goszczeni przez miejsco
wych adwokatów. Na zakończenie swej wizyty wystosowali zaproszenie 
do kolegow-adwokatów Izby Łódzkiej. Zaproszenie to zostało przyjęte 
i należy sądzić, żq adwokaci łódzcy odwiedzą Eger wiosną 1974 r.

Adw. dr Juliusz Leszczyński

2.

Wizyta delegacji adwokatury austriackiej w Polsce

W dniach od 10 do 14 października 1973 r. bawiła w Polsce na zapro
szenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegacja adwokatury 
austriackiej.

Na czele delegacji stał adw. dr Walter Schuppich, Prezes Zgromadze
nia Adwokatury Austriackiej (Oesterreichischer Rechtsanwaltskammer- 
tag) i zarazem prezes Izby Adwokackiej w Wiedniu, obejmującej trzy 
austriackie kraje związkowe: Wiedeń, Austrię Dolną i Burgenland. Towa
rzyszyli mu dwaj wiceprezesi Zgromadzenia: adw. dr Friedrich Grohs 
z Wiednia i adw. Armin Dietrich z Klagenfurtu, będący jednocześnie pre
zesem Izby Adwokackiej kraju związkowego Karyntii.

Była to pierwsza wizyta delegacji adwokatury austriackiej w Polsce.
W dniu przyjazdu kolegów austriackich odbyło się spotkanie gości 

z Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, któremu przewodniczył Pre
zes NRA adw. Zdzisław Czeszejko. Oprócz członków Prezydium NRA
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obecni byli również koledzy wchodzący w skład Komisji Współpracy 
z Zagranicą, działający przy NRA. Na spotkaniu tym omawiano proble
matykę zawcdu adwokata w świetle przepisów i praktyki w Polsce 
i Austrii. Goście z zainteresowaniem wysłuchali informacji Prezesa NRA 
adw. Z. Czeszejki o organizacji adwokatury w Polsce.

W czasie pobytu w Warszawie goście nasi złożyli wizytę Wiceministro
wi Sprawiedliwości Adamowi Zborowskiemu, w toku której omawiane 
były zagadnienia związane z adwokaturą.

Delegacja złożyła również wizytę w Zarządzie Głównym Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Austriackiej i była tam podejmowana lampką wina 
przez przewodniczącego Towarzystwa — rektora prof. dra Stanisława 
Turskiego.

Wiele czasu i uwagi goście nasi poświęcili temu, jak funkcjonuje pol
ski wymiar sprawiedliwości oraz jaka jest rola adwokata w Polsce. Dele
gacja zwiedziła gmach Sądów przy ul. Świerczewskiego w Warszawie, 
przysłuchując się rozprawom i praktycznie zapoznając się z zasadami pol
skiej procedury w sprawach zarówno karnych jak i cywilnych. Zwiedziła 
również dwa zespoły warszawskie i została poinformowana przez obec
nych tam kolegów i kierowników zespołów o zasadach organizacji i pra
cy zespołu adwokackiego.

W dniu 11 października br. w godzinach wieczornych w lokalu Zrze
szenia Prawników Polskich w Warszawie Prezes dr Walter Schuppich 
wygłosił odczyt na temat: Adwokaci austriaccy i nowy ustrój adwoka
tury w Austrii. Odczyt ten spotkał się z żywym zainteresowaniem palestry 
warszawskiej, która licznie się stawiła, aby wysłuchać informacji o pracy 
kolegów austriackich oraz o organizacji ich samorządu.

Poza wymienionymi wyżej punktami programu wiążącymi się ściśle 
z celem wizyty, jakim była wzajemna wymiana informacji i doświadczeń 
na polu zawodowym i organizacyjnym, delegacja austriacka miała moż
ność zapoznać się — oczywiście w granicach dość szczupłego czasu, jaki 
był na to przeznaczony — z zabytkami polskiej tradycji i kultury, a także 
z jej współczesnymi przejawami. Goście uczestniczyli więc w przedsta
wieniu operowym w gmachu Teatru Wielkiego Opery i Baletu w War
szawie. Gmach ten, jeden z najnowocześniejszych w świecie, uczynił na 
nich wielkie wrażenie. Delegacja zwiedziła także Warszawę i jej zabytki. 
Odbudowa Warszawy, a zwłaszcza Stare Miasto, które zostało zrekon
struowane z takim pietyzmem, stanowiły również przedmiot niekłama
nego podziwu.

W przedostatnim dniu pobytu w Polsce delegacja odwiedziła Kraków, 
podejmowana przez miejscową Radę Adwokacką. Spotkanie z członkami 
Rady Adwokackiej w Krakowie upłynęło w serdecznej atmosferze.

Koledzy austriaccy zwiedzili Wawel i inne zabytki miasta.
Odjeżdżając, delegacja podkreśliła niezwykłą gościnność, z jaką spot

kała się ze strony kolegów polskich, i wyraziła wdzięczność za umożli
wienie jej zapoznania się z problematyką wykonywania zawodu adwokata 
i organizacją adwokatury w Polsce.

Adw. Zbigniew Czerski


