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Kronika Adwokatury

■  Spotkania, konferencje, wizyty

Notatka ze spotkania z Ministrem Sprawiedliwości Francji 
Jacques TOUBON i Dziekanem Izby Paryskiej Bernardem VA- 
TIER -  5 lutego 1997 r.

► Na zaproszenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Izby Adwokac
kiej w Paryżu -  delegacja polskiej adwokatury uczestniczyła w spot
kaniu z Ministrem Sprawiedliwości Francji Jacques Toubon i Dzieka
nem Izby Paryskiej Bernardem Vatier.

Polską adwokaturę reprezentowali: prezes NRA Czesław Jaworski, 
viceprezes Marian Anczyk, dziekan Izby Warszawskiej Andrzej Toma
szewski. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący polskiego 
Stowarzyszenia Henri Capitant, prof. dr Zajączkowski. Obecny był także 
mec. Tadeusz de Virion. W spotkaniu uczestniczył także m.in. prezes 
Krajowej Izby Radców Prawnych Andrzej Kalwas oraz wykładowcy 
i dyrektor Chauvin z Francuskiego Instytutu Prawa Gospodarczego 
zorganizowanego przy Uniwersytecie Warszawskim przez Wydział Pra
wa Uniwersytetu w Poitiers. Obecni byli także przedstawiciele francus
kiej spółki adwokackiej Jeantet oraz Gide Loyrette Nouet w Warszawie. 
Gościom towarzyszył Pan Minister Sprawiedliwości L. Kubicki.

Spotkanie nazwane seminarium pt. „Francusko-Polskie stosunki 
w dziedzinie prawa” odbyło się w Pałacu Kazimierzowskim Uniwer
sytetu Warszawskiego.

O przejawach współpracy między izbami polskimi i francuskimi 
mówili adwokaci Bożena Banasik z Łodzi i Marian Anczyk z Krakowa, 
prof. Zajączkowski z Warszawy i dyr. Chauvin. O problematyce 
związanej z nowelizacją ustawy o adwokaturze i radcach prawnych 
wypowiedzieli się Pan Prezes Kalwas i Pan Prezes Jaworski.

Na zakończenie po krótkim przemówieniu dziekana Izby Paryskiej 
głos zabrał Minister Toubon. Przedstawił on sprawę fuzji zawodów 
prawniczych we Francji, która nastąpiła kilka lat temu, po 20 latach 
pertraktacji. Pan Toubon radził prawnikom polskim szybkie doprowa
dzenie do takiej fuzji w Polsce -  tworzenie dużych kancelarii, które 
mogłyby przeciwstawić się dużym zagranicznym firmom adwokackim, 
które implantują się na kontynencie europejskim. Radził również 
korzystanie z doświadczeń francuskich w dziedzinie znajomości prawa 
wspólnoty europejskiej, zgłosił gotowość pomocy w tej materii ze 
strony francuskiej.

Dyskusji nie było, bo nie przewidziano jej -  ale przy lampce wina 
-  reprezentanci polskiej adwokatury przedstawiali Panu Ministrowi
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Toubon istotne różnice w strukturach adwokackiej i radcowskiej 
w Polsce.

Na zakończenie Panowie Prezesi Jaworski i Kalwas oraz Wiceprezes 
Anczyk otrzymali medale pamiątkowe Izby Paryskiej a Pan Minister 
Kubicki oraz Pan Dziekan Tomaszewski drobne pamiątkowe upominki.

Adw. Marian Anczyk

■ Z życia Izb

► W dniach 18-19 grudnia 1996 r. odbył się egzamin adwokacki 
w Izbie gdańskiej. Do egzaminu przystąpili:
apl. adw. Beata Krzyżagórska-Zurek i apl. adw. Adam Meszczyński.

Z przyjemnością informują, że oboje zdawali znakomicie, otrzymu
jąc stopnie bardzo dobre.

I - I
Adw. Włodzimierz Wolański 

Dziekan 
Okręgowej Rady Adwokackiej 

w Gdańsku

Od Redakcji: Zwracamy się do wszystkich rad adwokackich o nad
syłanie informacji do działu „Z życia Izb” w tym również o wyróż
niających się młodych kolegach, zwłaszcza aplikantach adwokackich.

■ Ośrodek Badawczy Adwokatury

I Zimowe Seminarium Adwokatów 
i XVI Narciarskie Mistrzostwa Polski Adwokatury

► W dniach 16-19 stycznia 1997 r. w Ustroniu za sprawą Rady 
Adwokackiej w Łodzi spotkali się miłośnicy narciarstwa. Tym razem 
obok rywalizacji sportowej w slalomach i biegach organizatorzy 
zapewnili możliwość uczestniczenia w seminarium na temat prawa 
sportowego w ogólności, a w szczególności prawa narciarskiego.
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