
Sprawozdanie z pierwszego posiedzenia nowej Komisji ds. 

Przyszłości CCBE i Przyszłości Zawodu 

W dniu 20 stycznia 2015 r. w Brukseli odbyło się pierwsze posiedzenie nowo utworzonej 

Komisji ds. Przyszłości CCBE i Przyszłości Zawodu. Było to zarazem pierwsze posiedzenie prowadzone 

przez r. pr. Marię Ślązak po objęciu przez nią funkcji Prezydenta CCBE z dniem 1 stycznia 2015 r. KRRP 

reprezentował Przewodniczący polskiej delegacji r. pr. Jędrzej Klatka z OIRP Katowice. W obradach 

wzięli udział przedstawiciele 20 samorządów prawniczych. 

Prace Komisji będą się koncentrować na dwóch obszarach: 

1. na jakich zadaniach CCBE powinna skoncentrować swoją aktywność i czy jest potrzeba zmian 

sposobu funkcjonowania CCBE, zwłaszcza liczby i struktury komisji i grup roboczych ? 

2. jak zmienia się rynek usług prawnych i jakie nowe wyzwania pojawią się przed prawnikami ? 

Pierwsze posiedzenie było w całości poświęcone pierwszemu tematowi. Kolejne posiedzenie, 

które odbędzie się w Londynie w dniu 22 lutego 2015 r. będzie poświęcone przyszłości zawodu, a 

potem Komisja podzieli się na dwie grupy robocze: ds. przyszłości CCBE i ds. przyszłości zawodu i 

usług prawnych. 

Obecni na posiedzeniu zapoznali się z pisemnymi stanowiskami, które przedłożyły samorządy 

prawnicze z Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii i Węgier. 

Postanowiono, że począwszy od trzeciego posiedzenia prace będą się toczyć w dwóch 

grupach, bez tworzenia dalszych podgrup, przy czym o ile prace Grupy Roboczej ds. Przyszłości CCBE 

powinny zakończyć się przedłożeniem propozycji zmian najpóźniej na Sesji Plenarnej w listopadzie 

2015 r., to druga Grupa Robocza ds. Przyszłości zawodu i rynku usług prawnych będzie pracować 

dłużej, a być może nawet stale. 

Większość obecnych przedstawicieli poszczególnych samorządów prawniczych nie widziało 

możliwości podwyższenia składki i zwiększenia budżetu CCBE na nowe działania co stoi w niejakiej 

sprzeczności z wyrażanym postulatem aby pieniądze (a raczej ich brak) nie wpływały na zakres prac 

realizowanych przez CCBE. 

Przedstawiciel polskiej delegacji r. pr. Jędrzej Klatka podniósł problem częstej absencji 

przedstawicieli mniejszych adwokatur, głównie z Europy wschodniej i nawiązując do inauguracyjnego 

przemówienia Prezydent CCBE Marii Ślązak zaapelował o większą solidarność między samorządami. 

Wywiązała się dyskusja, w trakcie której wskazano, że oprócz braku pieniędzy innymi przyczynami 

nieobecności jest słaba znajomość języków obcych wśród przedstawicieli tych samorządów oraz brak 

przekonania kierownictwa tych samorządów co do korzyści, jakie płyną z aktywnego udziału w 

pracach CCBE. Przewodniczący polskiej delegacji wskazał, że najbardziej kosztowny jest przelot i 

zaproponował, aby raz w roku posiedzenie Komitetu Sterującego CCBE odbywało się po kolei w 

stolicach tych państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później, a także, aby w 

większym stopniu korzystać z wideokonferencji. Przedstawiciele największych i najbogatszych 

adwokatur pozytywnie odpowiedzieli na apel o solidarność i zaproponowali utworzenie dwóch list 

samorządów: które potrzebują wsparcia i które są gotowe takiego wsparcia udzielić – ażeby dobrać 

się w pary. Zaproponowano także taką zmianę statutu CCBE, która umożliwiłaby udzielenie 

pełnomocnictw do głosowania innej adwokaturze.  



W kolejnym punkcie porządku obrad obecni zastanawiali się jakie powinno być podstawowe 

zadanie CCBE. Ustalono, że najważniejsze jest lobbowanie interesów prawników na poziomie 

europejskim. CCBE powinna więc być „adwokatem samorządów prawniczych.” Uczestnicy 

posiedzenia zauważyli, że samorządy, które są członkami CCBE spełniają różne funkcje: większość z 

nich ma zarówno kompetencje do regulowania zasad wykonywania zawodu i jednocześnie 

reprezentuje interesy prawników, niektóre nie mają żadnych uprawnień regulacyjnych i wyłącznie 

reprezentują interesy, a inne – odwrotnie. CCBE jest świadoma tej różnorodności i ją akceptuje. Nie 

ma potrzeby zmiany kryteriów członkostwa w CCBE. CCBE powinna pozostać międzynarodowym 

stowarzyszeniem samorządów prawniczych, z wyłączeniem członkostwa poszczególnych izb 

lokalnych (tak jak w FBE) i bez członkostwa indywidualnych prawników (tak jak IBA). W toku dyskusji 

podniesiono, że sprawność działania prawników leży także w interesie publicznym. 

Następnie analizowano sposób działania i strukturę komisji i grup roboczych CCBE. Większość 

delegacji opowiedziała się za kompromisowym stanowiskiem że CCBE powinna koncentrować się na 

sprawach związanych z wykonywaniem zawodu, odrzucając tym samym propozycję 

Przewodniczącego delegacji niemieckiej Friedricha Graf von Westphalena, aby w CCBE działały 

komisje odpowiadające wszystkim gałęziom prawa materialnego (tak jak w IBA, gdzie jest 70 komisji), 

co umożliwiłoby bardziej aktywny wpływ na kształt prawa europejskiego. Obecni uznali tę propozycję 

za niemożliwą do zrealizowania i ustalili, że komisje zajmujące się poszczególnymi gałęziami prawa 

materialnego powinny istnieć tylko wówczas, gdy istnieje ścisły związek między daną gałęzią prawa a 

wykonywaniem zawodu (np. prawo karne). Zachodzi więc potrzeba, po pierwsze, ustalenia kryteriów 

badania, czy taki związek zachodzi oraz, po drugie, przeglądu dotychczas działających komisji i grup 

roboczych. Delegacji przypomnieli, że statut CCBE w art. Xb upoważnia Prezydenta CCBE do 

tworzenia i likwidowania komisji i grup roboczych i uznali, że w tej dziedzinie potrzeba większej 

elastyczności i aktywności. Były Sekretarz Generalny CCBE Jonathan Goldsmith poinformował, że 

jeden etatowy radca prawny CCBE jest w stanie obsługiwać nie więcej niż 6 komisji lub grup 

roboczych. Nie widzi on także możliwości, aby komisje lub grupy działały nieobsługiwane przez 

sekretariat CCBE ponieważ wtedy nie byłoby możliwe skoordynowanie ich pracy. W toku dyskusji 

przedstawiono następujące propozycje: 

- aby ustalić kryteria, które muszą być spełnione, aby powołać lub przedłużyć istnienie każdej komisji 

lub grupy roboczej, 

- aby wprowadzić zasadę corocznej weryfikacji sensu dalszego istnienia danej komisji lub grupy w 

oparciu o sprawozdanie przygotowane przez jej Przewodniczącego, 

- aby wprowadzić zasadę, że komisje i grupy robocze są powoływane na czas określony (za wyjątkiem 

Komisji Deontologii), a po upływie okresu, na jaki komisja lub grupa została utworzona – 

weryfikować, czy są spełnione kryteria warunkujące jej dalsze istnienie, przy czym okres, na jaki są 

powoływane komisje i grupy mógłby pokrywać się z kadencją Parlamentu Europejskiego, ponieważ 

zmiany personalne w Parlamencie i w Komisji Europejskiej powodują, że na początku każdej nowej 

kadencji potrzebny jest wysiłek, aby zbudować relacje z nowymi osobami, które objęły stanowiska w 

Parlamencie i w Komisji Europejskiej, 

- aby zmienić Regulamin działania CCBE w taki sposób, aby było możliwe zawieszenie działalności 

komisji w sytuacjach w których przewiduje się, że może ona być w przyszłości potrzebna. Dzięki temu 

radca prawny CCBE, który obsługiwał zawieszoną komisję, może być przydzielony do innej, 

- aby Prezydencja CCBE odważniej korzystała ze swoich statutowych uprawnień i powoływała grupy 

zadaniowe („task forces”), które mogłyby być obsługiwane przez stażystów z sekretariatu CCBE 

zawsze wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba. 

Następnie debatowano czy CCBE powinna zajmować się organizowaniem szkoleń dla 

prawników, zważywszy, że na ten cel w najbliższych latach będzie dostępne finansowanie z Komisji 



Europejskiej. Obecni jednomyślnie uznali, że powinno to być zadanie powołanej przez CCBE Fundacji 

europejskich prawników, a nie samego CCBE. W CCBE powinna natomiast kontynuować działalność 

Komisja ds. Szkolenia Prawników. Do jej zadań powinno należeć ułatwianie organizowania i 

korzystania ze szkoleń (np. poprzez opracowanie zasad wzajemnego uznawania szkoleń odbytych w 

innym państwie) oraz wymiana informacji. Rozważano także opracowanie i udostępnienie na 

stronach www CCBE szkoleń online. 

Kolejny punkt obrad dotyczył działalności CCBE na forum międzynarodowym. Uznano, że 

CCBE powinna działać na forum międzynarodowym tak jak dotychczas, podtrzymując relacje z innymi 

międzynarodowymi organizacjami, z tym, że: 

- należy koncentrować się na Europie, a nie na innych kontynentach, 

- przed zaangażowaniem się w nowe przedsięwzięcia należy ustalić cele, strategie i priorytety, 

- Prezydencja powinna przedkładać Komitetowi Sterującemu pisemne sprawozdania z działalności 

międzynarodowej, wizyt i spotkań. 

 

Następnie omawiano potrzebę zwiększenia zaangażowania CCBE w badania nad kondycją 

zawodów prawniczych, w tym w badania statystyczne. Obecni zgodzili się, że nie dysponując 

szczegółowymi informacjami trudno jest podejmować trafne decyzje i zaaprobowali zaangażowanie 

specjalisty od badań i statystyki, który pomógłby chociażby opracowywać kwestionariusze. Osoby 

odpowiedzialne w poszczególnych samorządach za zbieranie informacji mają spotkać się w Londynie 

22.02.2015 r.  

W ostatnim punkcie porządku obrad omawiano politykę komunikowania się CCBE. Ustalono, 

że newslettera o mniejszej objętości będzie się ukazywał raz w miesiącu. CCBE zwraca się do 

poszczególnych samorządów z apelem o tłumaczenie newslettera i propagowanie informacji o 

działalności CCBE wśród członków samorządu.  

CCBE posiada konto na twitterze @ccbe ingo. 

Obecni domagali się, aby streszczenia przebiegu obrad poszczególnych komisji i grup 

roboczych CCBE były gotowe szybciej, najlepiej w ciągu 5-7 dni. Delegacja brytyjska zaproponowała 

użycie oprogramowania do rozpoznawania głosu i konwersji mowy na tekst.  

Kolejne posiedzenie Komisji ds. Przyszłości CCBE i Przyszłości Zawodu odbędzie się 21 lutego 

w Londynie. Na tym posiedzeniu będą omawiane kwestie związane z przyszłością zawodu i rynku 

usług prawnych, które nie zostały zrealizowane na pierwszym posiedzeniu Komisji. 

W załączeniu do Sprawozdania szczegółowy protokół z przebiegu posiedzenia w języku 

angielskim. Z protokołu wynika, że Przewodniczący polskiej delegacji aktywnie w tym posiedzeniu 

uczestniczył. 

Sprawozdanie opracował 

 

radca prawny Jędrzej Klatka 

Katowice, 22.01.2015 r. 


