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Otwarcie polskiego rynku usług prawniczych
Tezy wystąpienia Ministra Sylweriusza Królaka,
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
wygłoszonego podczas seminarium PECO–CCBE
w Krakowie 26 czerwca 2003 r.
• Dla polskich adwokatów i radców prawnych przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej stanie się czymś o wiele bardziej znaczącym aniżeli dla innych zawodów prawniczych: sędziów, prokuratorów czy notariuszy; będzie bowiem oznaczało nie tylko konieczność posługiwania się nowymi instrumentami prawnymi, ale także wzrost konkurencji w
wyniku otwarcia rynku dla profesjonalistów z innych państw członkowskich UE.
• Uchwalona przez Sejm w dniu 5 lipca 2002 r. ustawa o świadczeniu przez prawników
zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, której projekt przygotowany
był w Ministerstwie Sprawiedliwości, zapewni prawnikom z krajów Unii – od pierwszego
dnia naszego członkostwa – nie tylko uproszczony sposób świadczenia w Polsce tak zwanych usług transgranicznych i zakładania tutaj stałych kancelarii, ale ułatwi im również korzystanie z praw korporacyjnych, takich jak uzyskiwanie wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych.
• Wspomniana ustawa nałoży na European lawyers także szczególne obowiązki, nie tylko takie same, jakie obowiązują miejscowych adwokatów i radców prawnych, ale też inne,
jak na przykład obowiązek współdziałania z polskim kolegą w postępowaniach, w których
istnieje tak zwany przymus adwokacki.
• Miejscowe korporacje zawodowe będą mogły na bieżąco kontrolować działalność European lawyers w drodze wizytacji, a w wypadkach zaistnienia takiej konieczności – również poprzez wszczynanie postępowań dyscyplinarnych; liberalizacja rynku usług prawnych nie powinna zatem zagrozić ani rodzimym adwokatom i radcom prawnym, ani ich
potencjalnym klientom – co podczas opracowywania ustawy jawiło się jako wspólny cel
obydwu korporacji i Ministerstwa Sprawiedliwości.
• Integracja europejska – obok pewnych zagrożeń – stwarza dla polskich praktyków także nowe szanse, chociażby wynikające z możliwości równoprawnego dostępu do zagranicznych rynków usług prawniczych.
• Obecność w naszym kraju European lawyers powinna nadto stać się dodatkowym
czynnikiem przyciągającym obcych inwestorów, ci zaś – w dalszej perspektywie – mogą stać
się klientami także i polskich adwokatów oraz radców prawnych.
• Współpraca i częstszy kontakt z European lawyers da polskim prawnikom także nowe
bodźce do rozwoju ich zawodowych umiejętności.
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