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SPRAWOZDANIA

■  Spotkanie Londyńskiej Grupy 
Młodych Solicytorów 
Londyn, 1-3 października 1999 r.

W 1993 roku w Pradze zostało powołane do życia Europejskie Stowa
rzyszenie Młodych Adwokatów, szerzej znane pod angielskim skrótem 
EYBA. Rozrasta się ono w błyskawicznym tempie i obecnie zrzesza już 
około 50 prup członkowskich z różnych krajów, w tym między innymi 
z Europy Środkowej i Wschodniej. Statut organizacji został zarejestrowa
ny w Holandii i fakt ten zbieżny jest z zauważalną przewagą liczebną mło
dych prawników z Niderlandów. Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia (w 
którego skład wchodzą obecnie przedstawiciele grup członkowskich z Pa
ryża, Barcelony, Rotterdamu, Dublina, Madrytu, Lublijany, Londynu, Brna, 
Amsterdamu i Kopenhagi) odbywa swe posiedzenia kolejno w różnych 
europejskich miastach. Niezależnie od tego, co pewien czas poszczególne 
grupy członkowskie organizują spotkania otwarte dla wszystkich młodych 
prawników, niekoniecznie należących już do EYBA. Ponieważ w pierw
szych dniach października w stolicy Wielkiej Brytanii ma miejsce tradycyj
ne Otwarcie Roku Prawniczego -  Londyńska Grupa Młodych Solicytorów 
zdecydowała się przy tej okazji pełnić rolę gospodarza wobec młodych ad
wokatów, przybyłych z różnych państw.

Tego rodzaju spotkania odbywają się zazwyczaj przy finansowym wspar
ciu kilku firm, nie tylko zresztą prawniczych; natomiast sama struktura 
EYBA utrzymuje się ze składek członkowskich, z grantów przyznawanych 
jej przez Komisję Europejską oraz z dotacji stałych sponsorów.

Londyńskim rozmowom przewodniczył John Pfooks, prezes tam tej
szego lokalnego stowarzyszenia. Wszyscy uczestnicy byli gośćmi Lorda 
Philipsa of Sudbury, który wielce zajmująco przedstawił tradycje brytyj
skiego parlamentaryzmu oraz podziały kompetencyjne przebiegające 
między Izbą Lordów a Izbą Gmin. Okazało się to również unikalną oka
zją do zwiedzenia sal obrad Parlamentu. Miła i bezpośrednia, choć nace
chowana wyszukaną elegancją atmosfera panowała podczas spotkania w 
National Liberał Club. Specjalną atrakcją pobytu okazał się wspólny wy
jazd do zamku w Leeds. Młodzi solicytorzy praktykujący na terenie tam 
tejszego hrabstwa nie pominęli tej okazji i podzielili się z międzynarodo
wym gronem kolegów swoimi doświadczeniami z pracy w ośrodku odda
lonym o godzinę jazdy od City, a zatem zasługującym już po części na 
miano prowincji.

Jak zawsze, tego typu spotkania służą nie tylko wymianie informacji 
i budowaniu oficjalnych więzi organizacyjnych, lecz także nawiązywaniu
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znajomości z przedstawicielami adwokatur z różnych miejsc Europy. Pol
ska reprezentowana była podczas londyńskich wczesnopaździemikowych 
dni przez adwokat Ewę Stawicką, Przewodniczącą Komisji ds. Współpra
cy z Zagranicą Naczelnej Rady Adwokackiej.
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