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Sprawozdania

Posiedzenie Stałej Komisji CCBE
(Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych
Unii Europejskiej) oraz Komitetu PECO
Kraków, 26–27 czerwca 2003 r.
Trzy lata liczy sobie tradycja, zgodnie z którą raz do roku, jedno z posiedzeń Stałej Komisji CCBE odbywa się w kraju przystępującym do Unii Europejskiej. Zatem, pod koniec
czerwca 2003 r. prezydium organizacji, jak również osoby reprezentujące narodowe delegacje adwokatur poszczególnych krajów i przewodniczące niektórym innym stałym gremiom europejskiego stowarzyszenia spotkały się w Krakowie. Według utartego zwyczaju,
takie wyjazdowe posiedzenie powiązane jest terminem z naradą Komitetu PECO, jak również – z seminarium przygotowywanym przez gospodarzy spotkania.
Ponieważ obydwie równolegle działające w Polsce korporacje zawodowe tworzą, z
mocy brukselskiego statutu, wspólną delegację w CCBE – Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych zaangażowane były we współorganizację tego wydarzenia.
Ogromnemu nakładowi pracy, chęciom i umiejętnościom krakowskich Współgospodarzy
(członków i pracowników Okręgowej Rady Adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców
Prawnych) przypisać należy, iż zagraniczni Goście czuli się pod Wawelem znakomicie:
stworzono im bowiem nie tylko doskonałe warunki do pracy, ale również – w czasie wolnym od obrad – dano możliwość zapoznania się z kulturą i historią Królewskiego Grodu, a
także zwiedzenia kopalni soli w Wieliczce. W zgodnej ocenie blisko pięćdziesięciorga przybyszów ze wszystkich stron Europy, było to jedno z najlepiej urządzonych spotkań spośród
wszystkich dotychczasowych sesji wyjazdowych różnorakich gremiów CCBE.
W przeddzień posiedzenia, w siedzibie krakowskiego Klubu Adwokatów została zwołana konferencja prasowa, podczas której dziennikarze z zainteresowaniem wysłuchali informacji tyczących się zarówno znaczenia i działalności organizacji reprezentującej palestry
Europy, jak i projektowanego przebiegu dwudniowych narad. Relacje z tej konferencji ukazały się między innymi na łamach „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”.
Przedpołudnie 26 czerwca poświęcone zostało obradom Komitetu PECO. Ich tematyka
była w przeważającej mierze kontynuacją treści niedawnej narady tegoż gremium w norweskim Bergen – znanej Czytelnikom „Palestry” z relacji zamieszczonej w numerze 5–6/2003
pisma.
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Sympozja, konferencje

Po południu zaś tego samego dnia, kilkadziesiąt zgromadzonych osób wzięło udział w
seminarium zatytułowanym „Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na wykonywanie praktyki prawniczej”. Uczestnicy to – oprócz wielu zagranicznych Gości – adwokaci i radcowie
prawni, z Prezesem NRA Stanisławem Rymarem i Prezesem KRRP Andrzejem Kalwasem.
Seminarium zaszczycili swą obecnością również Goście Honorowi. W imieniu Prezydenta
Miasta Krakowa, adw. prof. Jacka Majchrowskiego, przywitał zebranych Wiceprezydent dr
hab. Zbigniew Zuziak. Należy bowiem podkreślić, że całe dwudniowe spotkanie odbyło się
w gościnnych murach Urzędu Miasta Krakowa, w życzliwie na ten czas udostępnionej sali
obrad Rady Miejskiej, tworzącej nobliwy klimat dla toczących się obrad. Na zaproszenie
organizatorów zechciał nadto przybyć Wojewoda Małopolski Jerzy Adamik. Szczególną
pozycję wśród obecnych zajęła Pani Minister Jolanta Szymanek-Deresz, Szefowa Kancelarii
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która zgodziła się pozostać na całym kilkugodzinnym
seminarium w charakterze nie tylko gościa, ale i referenta zarazem1. Wiceminister Sprawiedliwości Sylweriusz Królak również zdecydował się przyjąć na siebie podobnie podwójną
rolę2.
Autorami pozostałych wystąpień wygłoszonych na seminarium byli:
– John Fish, adwokat z Dublina, w poprzedniej kadencji Prezydent CCBE – który mówił o
doświadczeniach prawników irlandzkich związanych z niedawnym przystąpieniem ich kraju do Unii Europejskiej3;
– Sabine Kloss-Tullius, reprezentująca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce –
która podjęła temat zatytułowany: „Zadania związane ze stosowaniem acquis communautaire po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”4,
– dr Maciej Szpunar, adwokat i zarazem wykładowca akademicki z Katowic, specjalizujący się w prawie europejskim – który zajął się jednym z aspektów postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu, a mianowicie – rolą adwokatów w
zakresie procedur wstępnych5.
Nazajutrz, 27 czerwca, obradowała Stała Komisja CCBE, a wiodące tematy dyskusji były
– podobnie jak w wypadku PECO – zbieżne ze znanym Czytelnikom „Palestry” zestawem
zagadnień majowej Sesji Plenarnej.
Spotkanie przyciągnęło uwagę mediów: stacja telewizyjna oraz rozgłośnia radiowa, nadające swoje programy między innymi na Małopolskę, umieściły relacje z niego w swoich
serwisach, zaś dziennik „Rzeczpospolita” poświęcił mu część swoich łamów.
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Tekst referatu – w tym numerze pisma.
Tezy wystąpienia – w tym numerze pisma.
3
Skrót referatu – w tym numerze pisma.
4
Tezy wystąpienia – w tym numerze pisma.
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Ze względu na niecelowość omawiania bądź skracania niezwykle precyzyjnego wywodu – Redakcja zachęca Czytelników bliżej zainteresowanych procedurami europejskimi do sięgnięcia po publikacje książkowe Autora, m.in. – po wydane nakładem Wydawnictwa C.H. Beck opracowanie dr. Michaela Ahlta i dr. Macieja Szpunara zatytułowane „Prawo Europejskie”.
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