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informacja przewodniczącego komisji Praw Człowieka
przy Naczelnej radzie Adwokackiej

Uprzejmie informuję, że w dniach 23–24 czerwca 2006 r. w Warszawie odbę-
dzie się Konferencja Warszawska pod hasłem „Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka – agenda na XXI wiek”. Konferencja organizowana jest przez Biuro Infor-
macji Rady Europy w Warszawie, we współpracy z Komisją Praw Człowieka przy 
Naczelnej Radzie Adwokackiej. Udział naszej Komisji w organizacji tej konferencji 
wpisuje się w cykl sympozjów, spotkań i wykładów, zapoczątkowanych ubiegło-
roczną międzynarodową konferencją w Krakowie, mających na celu zaznaczenie 
15-lecia istnienia Komisji Praw Człowieka przy NRA. 

Planowany program konferencji, zawierający bardzo bogaty zakres merytorycz-
ny, jak również wskazujący udział wybitnych moderatorów i panelistów, uczestni-
czących w czterech sesjach, skłania do wzięcia udziału w tej konferencji. Stosownie 
do przesłania zawartego w programie, konferencja ma na celu wywołanie szerokiej 
dyskusji nad kierunkami proponowanych zmian w europejskim systemie ochrony 
praw człowieka. Debata ma dotyczyć w szczególności: funkcjonowania Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka i możliwych zmian w jego praktyce (tzw. Raport 
Lorda Woolfa oraz Raport Grupy Mędrców), wprowadzenia nowych instytucji i 
zmian w samej Konwencji (Komisarz Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatel-
skich, rozdzielenie procedur w sprawach naruszeń rules of law i w sprawach skarg 
indywidualnych), a nadto współpracy Trybunału z krajowymi organami sądowymi, 
doświadczeń wynikających z działania systemu strasburskiego.

Pozwalając sobie przypomnieć zaproszenie na konferencję, skierowane do 
członków Komisji Praw Człowieka przy NRA przez Panią Dyrektor Biura Informacji 
Rady Europy w Warszawie dr Hannę Machińską, w czasie posiedzenia Komisji w 
dniu 28 stycznia 2006 r., zapraszam Koleżanki i Kolegów – członków Komisji, jak 
również wszystkie zainteresowane osoby z naszego środowiska, do wzięcia udziału 
w tym, tak świetnie zapowiadającym się, wydarzeniu. 
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Również Pani dr H. Machińska, główny organizator Konferencji, za moim po-
średnictwem ponawia to zaproszenie. 

Godne nadto zauważenia jest to, że w konferencji przewidywany jest udział tak 
szacownych uczestników, jak Pani Minister Spraw Zagranicznych RP Pani A. Fo-
tyga, Pan Ambasador J. Wołąsiewicz (Agent Rządu RP przed Trybunałem w Stras-
burgu), Pan Roderick Liddell – Zastępca Kanclerza Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka, Lord Wolf, Pani Ambasador H. Suchocka – członkini Grupy Mędrców, 
Pan Sędzia J. Makarczyk (Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu i b. sędzia 
Trybunału w Strasburgu), Pan M. A. Nowicki (b. członek Europejskiej Komisji Praw 
Człowieka), Pani Sędzia E. Łętowska (Trybunał Konstytucyjny), Pan Sędzia L. Lesz-
czyński (NSA), Pani Mec. R. Degener (Kancelaria Trybunału w Strasburgu) oraz 
wiele innych znamienitych osób – liczni goście z zagranicy i z kraju – których udział 
w konferencji oczekuje potwierdzenia.

Wszystkie osoby, które zechcą wziąć udział w Konferencji, do czego zachęcam 
raz jeszcze, proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa, w terminie do 15 
czerwca 2006 r., w sposób następujący: telefonicznie – 022 853 57 73 (tel. Biura 
Informacji Rady Europy w Warszawie) lub drogą elektroniczną – na adres: Ewa.
Januszewicz@coe.int (tj. na adres pracownika Biura Informacji Rady Europy). 

Konferencja odbywać się będzie w Warszawie w pałacyku przy ul. Ksawerów 13 
(obok siedziby Biura Informacji Rady Europy). 
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