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Z życia Izb Adwokackich

Zgromadzenie podjęło Uchwałę podsumuwującą prowadzoną debatę.
Uchwała zawiera negatywną ocenę zmian legislacyjnych dotyczących adwoka-

tury, wyważoną krytykę polityki NRA w tej mierze, sygnalizuje zagrożenia, w tym
centralizację nadzoru Ministra Sprawiedliwości, a także wskazuje na populizm ha-
seł o otwarciu zawodu adwokata.

Uchwała zobowiązuje Radę Adwokacką do podejmowania starań w zakresie
kontroli wpisów na listę adwokatów, a w szczególności zwracanie uwagi, czy kan-
dydaci do zawodu adwokackiego dają należytą rękojmię jego wykonywania.

Ze spraw formalnych Zgromadzenie podjęło Uchwałę w sprawie zatwierdzenia
wykonania budżetu za rok sprawozdawczy, udzielono absolutorium Radzie Adwo-
kackiej oraz zatwierdzono aktualne preliminarze budżetowe, uchwalono też obo-
wiązujące składki samorządowe.

Frekwencja na Zgromadzeniu dowiodła, iż adwokatom Izby Rzeszowskiej leży
na sercu los korporacji i czując, iż nad adwokaturą zbierają się czarne chmury, wi-
dzą pilną potrzebę konsolidacji środowiska.

adw. Janusz Czarniecki

ORA W SIECI
Uruchomiona została strona internetowa Okręgowej Rady Adwokackiej w Rze-

szowie www.ora.rzeszow.pl – autorem i administratorem strony jest adwokat
Krzysztof Litwin. Poszczególne kancelarie rejestrowane są w bazie danych pod ad-
resem: http: //ora.rzeszow.pl/6/2. Zabieranie głosu w konkretnej sprawie, a także
przedstawienie opinii możliwe jest po uzyskaniu hasła i loginu w trakcie dopisywa-
nia kancelarii do bazy danych.

Strona główna opatrzona jest postacią Temidy z symboliczną wagą w ręce, a tak-
że widokiem rzeszowskiego zamku, w którym działają miejscowe Sądy, a w są-
siedztwie funkcjonuje siedziba ORA. Wszystko utrzymane jest w estetycznej tonacji
z charakterystycznym dla adwokatury zielonym tłem.

Strona zawiera następujące rozdziały: Strona główna, Organy Izby, Varia, Aplika-
cje, Krynica, Kancelaria, Kontakt, a w osobnym dziale zamieszczane są opinie, które
uruchamia się przez wejście na odnośnik „wypowiedz się”. Na stronie znajdują się też
linki do następujących korporacji zawodowych: Adwokatura – Strona Adwokatury
Polskiej, Krajowa Izba Radców Prawnych, Notariat Rzeczpospolitej Polskiej, komor-
nik.pl, a także ORA w Szczecinie, Warszawie, Łodzi, Zielonej Górze i Poznaniu.

Na stronie głównej zamieszczone są aktualności z życia adwokatury polskiej i
rzeszowskiej, niejednokrotnie z odnośnikami do źródeł informacji.

W dziale „Varia” znajdują się informacje o szkoleniach, konferencjach, zawodach
sportowych itp. Aplikacje zawierają m.in. niezbędne komunikaty i informacje bieżą-
ce – np. aktualny ostatnio wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku
o wpis na listę adwokatów z podaniem warunków, które musi spełniać kandydat.

W dziale „Krynica” reklamowany jest Dom Leczniczo-Wypoczynkowy w Kryni-
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cy przy ul. Piłsudskiego 22a, gdzie oprócz dokładnego opisu i cennika można
sprawdzić wolne terminy, aktualną pogodę i warunki narciarskie na stokach, a tak-
że dokonać rezerwacji.

W dziale „Kancelarie” zamieszczona jest lista adwokatów wykonujących zawód
na terenie ORA w Rzeszowie z opcjami: „wyszukiwanie”, „dodaj nową kancela-
rię”, „zmiana danych”.

I wreszcie pod hasłem „kontakt” znaleźć można wszystkie dane dotyczące biura
ORA, zaś u dołu widnieje „Webmaster”: adw. Krzysztof Litwin, który w dziale „opi-
nie” zachęca do dyskusji na aktualne tematy dotyczące adwokatury i prawa.

Ostatnio respondenci otrzymali pytanie, czy reklamowanie czynności adwo-
kackich powinno być dozwolone, a jeśli tak, to jaki winien być zakres tej reklamy.

Całość strony przygotowana i opracowana jest w sposób przejrzysty i atrakcyjny, pla-
nowana jest jej rozbudowa w zależności od zainteresowania ze strony internautów.

Zachęcamy do odwiedzania strony: www.ora.rzeszow.pl i zgłaszania swoich
propozycji przez wejście na odnośnik „pytania i uwagi”.

adw. Janusz Czarniecki


