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POROZUMIENIE SAMORZĄDÓW ZAWODÓW PRAWNICZYCH
I ORGANIZACJI PRAWNICZYCH Z 8 WRZEŚNIA 2003 R.

Podpisane 13 października 2003 r. w Sali Złotej Pałacu Kazimierzowskiego
w obecności J. M. Piotra Węgleńskiego Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Zebrani 8 września 2003 r. na spotkaniu w Pałacu Sobańskich w Warszawie: Sta-
nisław Rymar – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Andrzej Kalwas – Prezes Kra-
jowej Rady Radców Prawnych, Zbigniew Klejment – Prezes Krajowej Rady Nota-
rialnej, Iwona Karpiuk-Suchecka – Prezes Krajowej Rady Komorników, w poczuciu
odpowiedzialności za stan państwa i prawa, zawierają porozumienie samorządów
zawodów prawniczych i organizacji prawniczych („Porozumienie”).

Celem Porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz reformy
wymiaru sprawiedliwości, naprawy systemu obowiązującego prawa i procesu jego
stanowienia oraz podniesienia standardów zawodowych i moralnych zawodów
prawniczych.

W charakterze członków wspierających do Porozumienia przystępują: Fun-
dacja „Ius et Lex”, reprezentowana przez Janusza Kochanowskiego – Prezesa
Fundacji, Jana Stefanowicza – członka Rady Fundacji; kancelaria prawna „War-
dyński i Wspólnicy”, reprezentowana przez jej partnerów Tomasza Wardyń-
skiego i Marcina Radwana; międzynarodowa firma prawnicza „Clifford Chan-
ce”, reprezentowana przez jej partnerów Piotra Gromnickiego i Grzegorza Na-
miotkiewicza.

Strony Porozumienia zwracają się do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
i Stowarzyszenia Prokuratorów RP oraz innych organizacji i firm prawniczych, które
podzielają przekonanie o potrzebie podejmowania wspólnych działań na rzecz
reformy państwa i prawa, z apelem o przystąpienie do Porozumienia. Zawarte jest
ono na czas nieograniczony i pozostaje otwarte dla nowych sygnatariuszy.

Przewodniczenie pracom stron Porozumienia ma charakter rotacyjny – co 6
miesięcy przewodniczyć mu będzie prezes jednej z organizacji samorządowych.
Na okres do 31 marca 2004 r. przewodnictwo zostaje powierzone Prezesowi Fun-
dacji „Ius et Lex”.

Spotkania, na których będą przyjmowane propozycje wspólnych działań oraz
dokonywana będzie ocena innych propozycji wchodzących w zakres podmiotu
Porozumienia, będą odbywać się co 2–3 miesiące. Bieżąca praca będzie polegać
na wymianie wniosków, uwag i propozycji drogą pisemną lub za pośrednictwem
poczty internetowej.

Sekretariat Porozumienia poprowadzi Fundacja „Ius et Lex”. Na poczet kosztów
prowadzonych prac oraz publikacji planowanych opracowań przewiduje się skład-
kę każdej ze stron i członków Porozumienia w wysokości 5 tys. zł rocznie, lokowa-
nej na rachunku bankowym nr 93124010401111001000589713. Środki te będą
rozliczane przez Fundację „Ius et Lex” co 6 miesięcy.


