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Polska adwokatura, na razie w roli członka-obserwatora CCBE, organizacji skupiającej
adwokatury i stowarzyszenia prawnicze krajów unijnych (ok. 500 000 prawników), po na-
szej akcesji z Unią Europejską stanie się pełnoprawnym członkiem CCBE. Zarówno Prezy-
dium CCBE, jak też komitet finansowy (Finance Committee) oraz powołany specjalnie komi-
tet do spraw rozszerzenia (Enlargement Committee) od pewnego już czasu pracują nad pro-
blemami wynikającymi ze spodziewanego poszerzenia CCBE o nowych pełnoprawnych
członków. Rozpoczęły się też konsultacje z reprezentantami poszczególnych korporacji
narodowych, w tym wspólną delegacją Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Rad-
ców Prawnych. Jednym z problemów poruszanych podczas z rozmów jest sprawa wysoko-
ści składki płaconej do kasy CCBE z tytułu członkostwa w tej organizacji. Nie jest to sprawa
bagatelna, ponieważ dotychczasowa składka, płacona w formie pewnego ryczałtu, jedna-
kowego dla wszystkich członków-obserwatorów, nie obciążała zbytnio budżetów poszcze-
gólnych korporacji. Natomiast skutkiem pełnego członkostwa będzie podwyższenie składki
i opłacanie jej według takich samych kryteriów, jak czynią to korporacje krajów unijnych.
Najważniejszym kryterium branym pod uwagę jest ilość prawników danego kraju, co z kolei
przekłada się na ilość głosów jaką każdy kraj posiada w Radzie Europy. Najwyższe składki
płacą obecnie korporacje Niemiec, Hiszpanii, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii, które to
kraje posiadają po 18 głosów w Radzie Europy i po 29 głosów według Traktatu Nicejskiego
(wyjątkiem jest Hiszpania, która ma odpowiednio 12 i 27 głosów). Polska z 12 głosami w
Radzie Europy i 27 w strukturach europejskich po wejściu do Unii Europejskiej, zobowiąza-
na byłaby do uiszczania składki na stosunkowo wysokim poziomie. Z tego też względu re-
prezentanci 5 korporacji spośród krajów aspirujących do członkostwa w Unii (Polski, Słowa-
cji, Czech, Węgier i Słowenii) postanowili zaprezentować w rozmowach CCBE wspólne sta-
nowisko w kwestii obowiązków finansowych wobec tej organizacji. Opierając się na przepi-
sach Statutu CCBE pozwalających na dostosowanie wysokości składki do wysokości pro-



225

duktu krajowego brutto, pięć korporacji zwróciło się z wnioskiem o określenie składki na
wysokości nie wyższej, niż 40% składki płaconej obecnie przez adwokatury członkowskie,
bowiem przeciętny PKB krajów akcesyjnych lokuje się na takim właśnie poziomie. Ponadto
zgłoszony został także wniosek o zastosowanie 5-letniego okresu przejściowego, podczas
którego składka wzrastała będzie stopniowo o 20% rocznie (przyjmując jako podstawę 40%
składki adwokatur członkowskich).

Odbyły się w związku z tym dwa spotkania: jedno podczas posiedzenia stałego komitetu
CCBE (Standing Committee) w kwietniu 2003 oraz kolejne zwołane przez Prezydenta CCBE
Helge Kolruda oraz Sekretarza Generalnego Jonatana Goldsmitha w trybie nagłym tuż po
Świętach Wielkiejnocy. Stanowisko 5 korporacji przyjęte zostało ze zrozumieniem i wstęp-
nie zaakceptowane przez Prezydenta i Sekretarza. Obecnie wypowiedzieć się powinien
komitet finansowy i dalsze rozmowy będą się toczyć podczas sesji plenarnej w końcu maja
2003 r. w Bergen oraz w listopadzie 2003 w Brugge.

Po uregulowaniu tej kwestii staniemy się pełnoprawnym członkiem CCBE z takimi samy-
mi prawami, jak obecni jej członkowie.
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