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Pragniemy, aby osoba ta po powrocie z seminarium przeprowadziła w możliwie
nieodległym terminie szkolenie dla adwokatów, członków Izby przekazując im
wiedzę i informacje uzyskane podczas  pobytu na konferencji w Brukseli.

Naczelna Rada Adwokacka zwraca się z prośbą do wszystkich Pań i Panów Dzie-
kanów Okręgowych Rad Adwokackich o pokrycie wyjeżdżającej osobie kosztów
przejazdu, pobytu w hotelu, ubezpieczenia oraz częściowych, na każdą ORA przy-
padających kosztów honorarium dla wykładowców z Komisji Europejskiej. Rezer-
wacji przelotów na trasie Warszawa–Bruksela–Warszawa oraz pokoi w hotelu do-
kona NRA. Wskazane jest, aby osoby uczestniczące w wyjeździe znały język angiel-
ski, bowiem udział tłumacza w wykładach nie jest przewidziany.

Wylot do Brukseli nastąpi w dniu 12 czerwca 2003 w godzinach popołudnio-
wych z lotniska Okęcie w Warszawie, a powrót do Warszawy z Brukseli w dniu 15
czerwca 2003 w godzinach wieczornych (pobyt poza Polską w sobotę i niedzielę
znacznie zaniża cenę biletu). Hotel (pokoje 1-osobowe) zarezerwowany został na
okres od 12 do 15 czerwca 2003.

Informując o osobach wybranych do udziału w szkoleniu prosimy o podanie ich
adresów, pod które można będzie wysyłać korespondencję oraz adresów elektro-
nicznych.

Licząc na współpracę ze strony Szanownych Pań i Panów Dziekanów, pozostaję
z poważaniem,

Wiceprezes
Naczelnej Rady Adwokackiej

adw. Wojciech Hermeliński

NACZELNA RADA ADWOKACKA INFORMUJE

Europejski Kongres Prawniczy BLIC 2003

W dniach 18, 19 i 20 czerwca 2003 r. w Sewilli w Hiszpanii odbędzie się pierw-
szy Europejski Kongres Prawniczy BLIC 2003.

Kongres ten będzie miejscem spotkań prawników z całej Europy, okazją do wy-
miany poglądów, doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów z przedstawicielami
środowisk prawniczych innych krajów. Zorganizowany będzie w formie paneli (tłu-
maczonych symultanicznie na język angielski, francuski i hiszpański) poświęconych
m.in. prawu gospodarczemu i finansowemu.

Naczelna Rada Adwokacka uczestniczy w przygotowaniu projektu w ramach
partnerstwa stowarzyszonego (association partnership).
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Wszelkich informacji o Kongresie BLIC 2003 udzielają organizatorzy (adres
e-mail: info@blic2003.com) a także dostępne są na stronie internetowej
www.blic2003.com

✶

Komunikat prasowy Rady Adwokatur
i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej
(Council of the Bars and the Law Societies of the European
Union CCBE) i Akademii Prawa Europejskiego
(Academy of European Law ERA)

ERA (Akademia Prawa Europejskiego z siedzibą w Trewirze, Niemcy) i CCBE
(Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej z siedzibą w Bruk-
seli) z ogromną radością powitały dziś wiadomość o przyznaniu przez Komisję Eu-
ropejską tym dwom instytucjom wspólnej dotacji w wysokości około 980 000 Euro
przeznaczonej na organizację szkoleń prawników, którzy stawać będą przed nie-
dawno ustanowionym Międzynarodowym Trybunałem Karnym (ICC) w Hadze.

Akademia Prawa Europejskiego, która jest głównym partnerem w projekcie, zna-
na jest z organizacji szkoleń dla wszystkich zawodów prawniczych tak w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, państwach stowarzyszonych Europy Środkowej i
Wschodniej jak i w innych zainteresowanych szkoleniami państwach. ERA odpo-
wiedzialna będzie za stworzenie programów szkoleń nastawionych na praktykę
obron w postępowaniach przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Partnerem w projekcie jest reprezentująca ponad 500 000 prawników z Unii
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (European Economic Area
EEA) Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej, która przede
wszystkim będzie zaangażowana w proces wyboru osób, które zostaną przeszkolo-
ne a także wykładowców.

Projekt, który finansowany jest głównie przez Komisję Europejską w ramach Eu-
ropejskiej Inicjatywy dla Demokracji i Praw Człowieka – Walki z Bezkarnością i
Promowania Sprawiedliwości Międzynarodowej, nastawiony jest na szkolenie
obrońców w zakresie niezbędnej wiedzy potrzebnej do udziału w postępowaniach
toczących się przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym.

Program szkoleń składał się będzie z cyklu czterech tygodniowych seminariów,
które odbędą się w okresie osiemnastu miesięcy.

Zostaną również opracowane materiały dydaktyczne, które umożliwią prowadze-
nie szkoleń na poziomie krajowym a także założony portal internetowy, na którym
znajdować się będą materiały dotyczące międzynarodowego prawa karnego, a w
szczególności Międzynarodowego Trybunału Karnego i poświęcone zagadnieniom
związanym z codzienną pracą specjalizujących się w tej dziedzinie obrońców.

Dyrektor ERA Wolfgang Heusel powiedział dziś: „ERA, jako europejski instytut
edukacyjny zajmujący się szkoleniem prawników praktyków z całej Europy, czuje


