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Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy 
dla aplikantów adwokackich 

1993/1994
W wykonaniu zaleceń NRA, Ośrodek Badawczy Adwokatury 

organizuje, w okresie od 15 października 1993 r. do 31 stycznia 1994 r., 
ogólnopolski konkurs krasomówczy dla aplikantów adwokackich: 
w okresie od 1 października do 15 listopada 1993 r. eliminacje do 
konkursu, a w końcu stycznia 1994 r. finał konkursu.

Eliminacje do konkursu:

1. Z uwagi na zbyt małą liczbę aplikantów w wielu izbach adwokackich 
konkursy eliminacyjne odbędą się w pięciu grupach terenowych:

a) w Gdańsku dla aplikantów izb adwokackich: 
bydgoskiej, gdańskiej, koszalińskiej, olsztyńskiej, płockiej, to
ruńskiej,

b) w Krakowie dla aplikantów izb adwokackich: 
bielsko-bialskiej, częstochowskiej, kieleckiej, krakowskiej, ra
domskiej, rzeszowskiej,

c) w Poznaniu dla aplikantów izb adwokackich: 
łódzkiej, poznańskiej, szczecińskiej,

d) w Warszawie dla aplikantów izb adwokackich: 
białostockiej, lubelskiej, siedleckiej, warszawskiej,

e) we Wrocławiu dla aplikantów izb adwokackich: 
katowickiej, opolskiej, wałbrzyskiej, wrocławskiej, zielonogórskiej. 

Pozostawiono do uznania radom adwokackim ewentualne 
urządzenie wstępnych eliminacji dla aplikantów poszczególnych 
izb adwokackich.

2. Eliminacje konkursowe przewidziano w okresie od dnia 1 paździer
nika do 15 listopada 1993 r. w terminach i miejscach oznaczonych 
przez Rady Adwokackie organizujące konkursy eliminacyjne, tj. 
w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

3. W eliminacjach konkursowych biorą udział wszyscy aplikanci 
adwokaccy wyrażający taką gotowość, z tym że zgodnie z zalece
niem Prezydium NRA -  do konkursów należy włączyć aplikan
tów adwokackich drugiego, trzeciego i czwartego roku szkolenia.

4. Uczestnikom przesłano do wykorzystania pięć tematów konkur
sowych (trzy z prawa karnego i dwa z prawa cywilnego) do 
wyboru przez uczestników konkursu. Tematy te udostępnia się 
uczestnikom konkursów eliminacyjnych na dwa tygodnie przed 
wyznaczonym terminem konkursu.
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5. Przemówienia uczestników w eliminacjach konkursu trwają po 
15 minut.

6. Eliminacje konkursowe odbywają się publicznie w salach o od
powiedniej akustyce.

7. Rady adwokackie organizujące konkursy eliminacyjne powołują 
jury w składzie:
przewodniczący -  adwokat delegowany przez radę adwokacką 
organizującą konkurs,
członkowie -  adwokaci delegowani, po jednym, przez rady 
adwokackie izb objętych grupą terenową.
W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

8. Przy ocenie wartości przemówienia jury powinno brać pod 
uwagę m.in.: styl i język przemówienia, jego formę, sposób 
wysławiania się, treść przemówienia, prawidłowe wykorzystanie 
materiału faktycznego tematu i poprawne rozstrzygnięcie zagad
nień prawnych.

9. Pierwsze oraz drugie miejsce w konkursie eliminacyjnym nie 
może być przyznane dwu lub więcej uczestnikom ex aequo.

10. Nagrody dla aplikantów zajmujących trzy pierwsze miejsca 
w konkursach eliminacyjnych fundują rady adwokackie izb 
objętych grupą terenową z funduszy przeznaczonych na szkole
nie aplikantów adwokackich.

Finał konkursu:

1. Ośrodek Badawczy Adwokatury urządzi konkurs finałowy 
w Warszawie w drugiej połowie stycznia 1994 r.

2. W konkursie finałowym mają prawo uczestniczyć tylko ci apli
kanci, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w konkursach 
eliminacyjnych.

3. Tematy przemówień finałowych ustali Ośrodek Badawczy i udos
tępni je uczestnikom konkursu najpóźniej na jeden tydzień przed 
wyznaczonym terminem konkursu finałowego.

4. Przemówienia uczestników konkursu finałowego trwają do 20 
minut.

5. Ośrodek Badawczy Adwokatury powoła pięcio-siedmioosobowe jury.
6. Nagrody dla laureatów konkursu finałowego funduje Ośrodek 

Badawczy Adwokatury z funduszy wyodrębnionych na ten cel 
uchwałą Prezydium NRA z funduszy przeznaczonych na dosko
nalenie zawodowe.

7. Koszty związane z udziałem aplikantów w konkursie finałowym 
(przejazd, zakwaterowanie, diety) będą wyrównane przez O- 
środek Badawczy Adwokatury na podstawie delegacji.
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