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„Adwokaci głosują za Unią”
Wezwanie do głosowania na TAK w referendum.
Stan przygotowań polskich adwokatów do pracy
w momencie przystąpienia naszego kraju do
Unii Europejskiej.
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Radio Warszawa
PRAGA

Relacja z konferencji prasowej

Relacja z konferencji prasowej

Neutralne

Neutralne

Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

IZBA BIAŁOSTOCKA

Informacja o egzaminie adwokackim
W dniach 10, 11, 12 i 26 kwietnia 2003 r. Okręgowa Rada Adwokacka w Bia-

łymstoku przeprowadziła egzamin adwokacki, do którego przystąpiło pięciu apli-
kantów adwokackich, wszyscy z Izby Adwokackiej w Białymstoku.

Pierwsze trzy dni poświęcone były na egzamin pisemny, w ramach którego zdający
sporządzali projekty apelacji z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego na podsta-
wie akt sądowych, zaś w dniu 26 kwietnia przeprowadzony był egzamin ustny.

Egzamin był przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną uchwałą
Okręgowej Rady Adwokackiej, której przewodniczył wicedziekan Rady adw. Wi-
told Neuman. Przedstawicielem Naczelnej Rady Adwokackiej był członek NRA
adw. Rajmund Żuk, który brał aktywny udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

Egzamin był poprzedzony kolokwiami, których wyniki były podstawą uchwały
ORA o dopuszczeniu aplikantów adwokackich do egzaminu. Egzamin wykazał do-
bre przygotowanie aplikantów adwokackich, gdyż wszyscy zdający uzyskali wyniki
pozytywne, zaś aplikantki adwokackie: Zuzanna Karaczun, Izabela Łukawska i
Katarzyna Zdasiuk-Piaseczna uzyskały oceny bardzo dobre. Podczas uroczystego
wręczania dyplomów przedstawiciel Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Rajmund
Żuk pogratulował wszystkim zdającym pomyślnego zdania egzaminu, podkreślił
dobre przygotowanie aplikantów adwokackich i zaznaczył, że wysiłek włożony do
przygotowania się do egzaminów zaowocował pozytywnymi wynikami egzamina-
cyjnymi.

Przygotowała: Agnieszka Metelska
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Gratulacje z powodu pomyślnego egzaminu złożył też zdającym przewodniczą-
cy komisji egzaminacyjnej adw. Witold Neuman.

W imieniu egzaminowanych aplikantów adwokackich aplikant adwokacki Kata-
rzyna Zdasiuk-Piaseczna złożyła podziękowanie patronom oraz wykładowcom za
trud przygotowania aplikantów do egzaminu adwokackiego oraz do wykonywania
zawodu adwokata. Podziękowała też członkom komisji egzaminacyjnej za ich pra-
cę związaną z przeprowadzeniem egzaminu.

Po wpisaniu wszystkich zdających na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Bia-
łymstoku i po uprawomocnieniu się tejże uchwały o wpisie w dniu 29 maja 2003 r.
w lokalu Okręgowej Rady Adwokackiej odbyło się uroczyste ślubowanie nowo
wpisanych adwokatów, którzy zasilili szeregi adwokatów pracujących w okręgu
Izby Adwokackiej w Białymstoku.

adw. Leon Karaczun
Sekretarz Rady

IZBA KRAKOWSKA

Spotkanie z Federalnym Ministrem Sprawiedliwości Republiki Austrii
W dniu 3 czerwca 2003 r. w Klubie Adwokatów w Krakowie odbyło się spotka-

nie z Federalnym Ministrem Sprawiedliwości Republiki Austrii dr. Dieterem
Böhmdorferem, gościem Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego RP,
który z okazji krótkiego pobytu w Krakowie wyraził życzenie spotkania z przedsta-
wicielami Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Adwokatowi – Federalnemu Ministrowi Sprawiedliwości Austrii towarzyszył Amba-
sador Republiki Austrii w Polsce dr Georg Weiss, a w skład delegacji wchodzili m.in.
prokuratorzy – Kierownicy Wydziałów w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości
Republiki Austrii zajmujący się sprawami więziennictwa, postępowaniami w sprawach
karnych oraz międzynarodowymi kwestiami prawa karnego. Z ramienia Ministerstwa
Sprawiedliwości RP delegacji towarzyszył Dyrektor Biura Ministra Marek Łukaszewicz.

Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie reprezentowali Dziekan adw. Lech
Ławrowski, Członkowie Prezydium ORA adw. Marek Stoczewski i adw. Andrzej
Woźniak, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Współpracy z Zagranicą ORA
adw. Zbigniew Cichoń, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej adw. Janusz Satora i
Kierownik Biura ORA Adam Walkowski.

W interesującej dyskusji, w wyniku której znacznie przekroczono zaplanowany
czas, poruszano problemy organizacji wymiaru sprawiedliwości w obu krajach,
sprawy żywotnie interesujące adwokaturę polską, kwestie związane z występowa-
niem adwokatów przed Trybunałem w Strasburgu, a także z wejściem Polski do
Unii Europejskiej.

Na zakończenie spotkania dr Dieter Böhmdorfer, Federalny Minister Sprawiedliwo-
ści Republiki Austrii, wręczył Dziekanowi adw. Lechowi Ławrowskiemu upominek i


