Sprawozdanie z Konferencji w Jastrzębiej Górze
W dniach 17 – 19 maja 2013 r., w Jastrzębiej Górze, odbyła się Ogólnopolska
Konferencja Naukowa Aplikantów Adwokackich. Do miejsca położenia „Gwiazdy
Północy” przybyły reprezentacje niemalże wszystkich izb adwokackich, aby
aktywnie uczestniczyć w przygotowanych wydarzeniach natury nie tylko
szkoleniowej ale i integracyjnej.
Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie „prawa do ochrony
prywatności”, które zostało przedstawione przez pryzmat prawa cywilnego,
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, prawa karnego,
prawa administracyjnego oraz etyki adwokackiej. Pięć paneli tematycznych skupiło
w sumie dwadzieścia cztery wystąpienia, których autorami byli aplikanci adwokaccy
z całej Polski. Niezwykle cieszy, że tematy referatów często wywoływały ożywioną
dyskusję wśród młodych przedstawicieli palestry, co wskazuje na wysokie
zainteresowanie ukazanymi problemami. Wszystkie wygłoszone referaty organizatorzy
mają nadzieję wydać w formie zbiorczej publikacji.
Należy wspomnieć, że konferencja była również pretekstem do wysłuchania
zdania aplikantów z całego kraju, odnośnie oceny aktualnego modelu aplikacji
adwokackiej. Udało się to osiągnąć dzięki ankiecie, w której uczestniczyła grupa
ośmiuset osiemdziesięciu czterech respondentów. Odpowiedzi aplikantów dostarczyły
poważnej ilości informacji, które zostały opracowane i podane do wiadomości
uczestników konferencji. Wniosek badania, „aplikanci chcą zmian – nie rewolucji”, jest
krzepiący, ale jeszcze bardziej należy docenić to, że udzielone odpowiedzi wskazały na
pożądany kierunek zmian, w stronę upraktycznienia form prowadzonych z aplikantami
zajęć.
Jednakże powyższe przemyślenia nie byłyby tak istotne, gdyby nie to, że w całej
konferencji uczestniczyli, przysłuchując się wystąpieniom oraz dyskusjom, członkowie
prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, na czele z prezesem adw. Andrzejem Zwarą, jak
i przedstawiciele wielu Okręgowych Rad Adwokackich. Można zatem się spodziewać,
że jest duża szansa, iż głos aplikantów będzie miał swój faktyczny wpływ na przyszły
model aplikacji.
Ponadto konferencja, choć przede wszystkim była bogatym spotkaniem
naukowym, to stworzyła również wiele okazji do integracji aplikantów różnych izb.
Można być pewnym, że wiele z nawiązanych znajomości będzie procentować
w przyszłości i wspomoże scalanie środowiska adwokackiego.
Za organizację całego wydarzenia należą się podziękowania Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Gdańsku, na czele z jej dziekanem adw. Jerzym Glancem, oraz Komisji
Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, której
członkowie wspierali całe przedsięwzięcie nie tylko organizacyjnie ale i służąc
merytoryczną pomocą występującym aplikantom.

Jednak szczególne wyrazy wdzięczności należą się adw. dr Agnieszce ZemkeGóreckiej, przewodniczącej Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy NRA,
której zapał i pracowitość udzieliła się wszystkim współorganizującym merytorycznie i
formalnie całe wydarzenie.
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