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PREZES NRA ADW. STANISŁAW RYMAR
Cały czas wracamy do zagadnienia – po co obejmować identycznymi regulacja-

mi korporacje zupełnie do siebie niepodobne.

PROF. HUBERT IZDEBSKI
Samorządy adwokacki i radcowski tym się różnią od wszystkich innych, że przy-

jęcie na aplikację jest już jednocześnie bardzo szybko dopuszczeniem do wykony-
wania zawodu w ograniczonym zakresie. Już po 6 miesiącach może aplikant wystę-
pować przed określonym sądem, a potem przed każdym innym. To inaczej niż u
lekarzy, że skończył studia to już coś może. Uzyskał specjalizację – może wszystko.
Przychodzi do samorządu, pokazuje papier i oni nic innego nie mogą zrobić, tylko
go wpisują na listę.

U adwokatów i radców jest to proces kroczący. Trudno powiedzieć, w jakim mo-
mencie naprawdę przygotowuje się do zawodu, a kiedy dopuszcza do jego wykonywa-
nia. Natomiast jeżeli ma się określone zadania publiczne, a te są w adwokaturze, to
trzeba zastanowić się – jak ma systemowo prawidłowo wyglądać nadzór. A jeżeli od sys-
temowo ustalonego nadzoru ma być wyjątek, to trzeba go merytorycznie uzasadnić.

PROF. JADWIGA STANISZKIS
Nadmiernie miesza się sprawy publiczne z administracyjnymi. Trzeba pokazy-

wać właśnie tę niezależność służby publicznej jaką spełnia adwokatura. Pomiędzy
społeczeństwem a państwem. To jest ta linia.

PREZES STANISŁAW RYMAR
Proszę państwa, kończąc nasz panel jednym zdaniem można powiedzieć, że

istotą zawodu adwokata jest niezależność, a powinnością samorządu zawodowego
– obrona między innymi tej cennej wartości.

Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i aktywny udział w tej ważnej
dyskusji.

Teksty wypowiedzi nie autoryzowane.

Opracowała: Agnieszka Metelska

Z DZIAŁALNOŚCI
RZECZNIKA PRASOWEGO NRA

W dniu 3 czerwca 2003 r. odbyła się w siedzibie NRA konferencja prasowa pt.
„Polak w Zjednoczonej Europie. Adwokaci głosują za Unią”, przygotowana w
związku z ogólnopolskim referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Euro-
pejskiej. W konferencji udział wzięli adw.: Stanisław Rymar – prezes NRA, Woj-
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ciech Hermeliński – wiceprezes NRA, Wiesław Szczepiński członek NRA oraz
prof. dr hab. Cezary Mik – dziekan na wydziale Prawa i kierownik katedry Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, koordynator zespołu Integracji Europejskiej w Kancelarii Sejmu RP
oraz adw. Agnieszka Metelska – rzecznik prasowy RP.

Na konferencję przybyli:
Marta Pionkowska – Gazeta Prawna
Elżbieta Dominik – Polska Agencja Prasowa
Michał Niewicki – Radio Warszawa Praga
Jan Smoleń – Przegląd Techniczny
Anna Józefowicz – Radio Eska
Piotr Wardziak – Radio PIN
Albert Stawiszyński – Puls Biznesu
Małgorzata Snakowska – TVP 1
Anna Szewczyk – Monitor Prawniczy

Konferencja zaowocowała następującą obecnością tematu w środkach masowe-
go przekazu

Polska Agencja
Prasowa,
3.4.03

Rzeczpospolita,
Nr 129, 4.6.03

Puls Biznesu,
Nr 109, 6–8.6.03

Gazeta Prawna,
Nr 111, 9.6.03

„Adwokaci dobrze przygotowani do członko-
stwa w UE”
Relacja z konferencji prasowej

„Głosują bez obaw”
Adwokaci przygotowani do członkostwa w
Unii Europejskiej

„Interesy pod paragrafem”
Stan przygotowania adwokatów i radców
prawnych przed wejściem do Unii, czy polscy
prawnicy mają się czego obawiać?

„Adwokaci w Europie”
Wypowiedź adw. Wiesława Szczepińskiego,
przewodniczącego Komisji ds. Wykonywania
Zawodu Adwokackiego przy NRA

Pozytywne

Pozytywne

Pozytywne

Pozytywne

PRASA:

RADIO:
Radio Eska,
3.6.03

Relacja z konferencji prasowej Pozytywne
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INTERNET:
wwwbeck.pl
(portal prawniczy
Monitora Prawniczego
 i wydawnictwa
C.H. Beck)

„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.

Neutralne

Radio PIN,
3.4.03

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


