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diowej wykorzystano w serwisach Polskiego Radia, ponadto ukazały się informacje
w portalu „Wirtualna Polska” oraz „Onet” na podstawie depeszy PAP.

Relacje telewizyjne i radiowe z konferencji znalazły się w: TVN 24,  Faktach
TVN, Radiu Zet, Radiu BBC, PR 3, Radiu TOK FM, Informacyjnej Agencji Radiowej.

Marcin Lewicki
Biuro Prasowe NRA

LIST PREZYDENTA CCBE BERNARDA VATIERA
DO PREZYDENTA RP
ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

11 sierpnia 2005 r.

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,
Zwracam się do Pana w imieniu Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych

(CCBE) reprezentującej poprzez członków adwokatur i stowarzyszeń prawniczych
ponad 700 000 prawników z całej Europy.

CCBE śledzi rozwój zawodów prawniczych w Europie w kontekście wielu propozycji
ustawowych zarówno na poziomie europejskim, jak też krajowym i międzynarodowym
dotyczących interesów wymiaru sprawiedliwości, jak też profesji prawniczych.

Wiadomo jest mi, iż polski parlament wprowadził ostatnio szereg poprawek do
ustawy Prawo o adwokaturze dotyczących aplikacji i egzaminów adwokackich, jak
też radcowskich. Inne propozycje odnoszą się także do składu komisji egzaminacyj-
nych. Według mojej wiedzy zostały one zatwierdzone przez Senat i obecnie oczeku-
ją Pana podpisu.

Nie znając wprawdzie przyczyn powyższych poprawek, CCBE chciałoby wyrazić
swoje poważne zaniepokojenie z powodu ich wprowadzenia do ustawy Prawo o
adwokaturze. Uznając, iż dostęp do zawodu prawniczego należy do kompetencji
Państwa, chcielibyśmy podkreślić wagę systemu szkolenia i aplikacji, który zapewnia
jej wysoki poziom. Funkcja, jaką pełnią prawnicy i ich odpowiedzialność w społe-
czeństwie oraz wobec klientów w celu zagwarantowania efektywnego i równego
dostępu do wymiaru sprawiedliwości poprzez kompetentnych prawników tym bar-
dziej uzasadnia potrzebę wysokiej jakości szkolenia.

Zarówno Zalecenia Rec (2000)21 Rady Europy dotyczące wykonywania zawodu z 25
października 2000 r., jak też Podstawowe Zasady dotyczące Roli Prawnika z roku 1990
wydane przez ONZ wskazują na potrzebę stosowania w systemach krajowych środków
zapewniających wysoki standard edukacji prawniczej, jako przesłanki wejścia do zawodu
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prawniczego, zapewniających właściwe jego wykonywanie, wzmacniających rządy prawa,
w których prawnicy uczestniczą, w szczególności poprzez obronę indywidualnych wolno-
ści i wspieranie właściwej administracji wymiaru sprawiedliwości.

Nowe przepisy, w mojej opinii, nie gwarantują tych fundamentalnych wartości,
pozwalając osobom, które ukończyły studia prawnicze i nie mają minimum do-
świadczenia i kwalifikacji w różnych dziedzinach prawa, wstępować do zawodu
prawniczego. Przepisy te pozwalają również osobom bez odpowiedniego przygoto-
wania do wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego świadczyć usługi praw-
nicze, łącznie z reprezentowaniem klientów przed sądami. Według naszej opinii,
powyższe zmiany grożą poważnym ryzykiem spadku poziomu usług prawniczych.

Na zakończenie pragnę podkreślić wagę niezależności zawodu prawnika mając
na względzie proponowane reformy. Zmiany te – jeśli wejdą w życie – będą rodzić
poważne konsekwencje dla całego systemu wymiaru sprawiedliwości.

Będę rad mogąc odpowiedzieć na ewentualne pytania.
Z wyrazami szacunku,

(–)
Bernard Vatier

Prezydent CCBE

LIST PRYMASA POLSKI KSIĘDZA KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA
DO PREZESA NRA ADW. STANISŁAWA RYMARA

Prezes NRA adw. Stanisław Rymar otrzymał w dniu 3 października 2005 r. list
następującej treści:

Warszawa, dnia 27 września 2005 r.

Szanowny Panie Prezesie,
Serdecznie dziękuję za ofiarowaną mi książkę pt.: „Rola prawników w państwie

demokratycznym”. Ta publikacja jest nie tylko uwieńczeniem bardzo interesującej
konferencji, ale przede wszystkim świadectwem namysłu i żywej dyskusji najwybit-
niejszych prawników polskich na temat realizacji zasad demokratycznego państwa
prawa.

Gratuluję inicjatywy i wyrażam ufność, że podjęty wysiłek intelektualny zostanie
w sposób właściwy wykorzystany przez wszystkich, którzy ze względu na powierzo-
ne im obowiązki odpowiadają za stosowanie przepisów prawa.

(–)
† Józef Kardynał Glemp

Prymas Polski


