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Sprawozdanie z XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych
�Prawnik XXI wieku�

Ogólnopolskie Dni Prawnicze, organizowane przez Zrzeszenie Praw-
ników Polskich, maj¹ ju¿ swoj¹ historiê, która �wiadczy o tym, ¿e
zainteresowanie nimi zawsze by³o du¿e w �rodowisku prawniczym,
problemy podnoszone w trakcie obrad by³y dobrze dobrane, a potrzeba
spotykania siê prawników ró¿nych profesji by³a powszechnie akcepto-
wana. Nadal wiêc idea spotykania siê osób wykonuj¹cych zawody praw-
nicze jest aktualna i po¿yteczna.

XIV Ogólnopolskie Dni Prawnicze, pod tytu³em �Prawnik XXI wie-
ku�, które odbywa³y siê w dniach 24-27 maja br. w Warszawie, mia³y
na celu ukazanie stanu wykonywania zawodu prawnika podlegaj¹cego
wyzwaniom wspó³czesnych potrzeb ustrojowych i gospodarczych, a tak¿e
ocenê aktualnego modelu kszta³cenia prawniczego, jaki ukszta³towa³ siê
na polskich uczelniach i ustalenie, na ile odpowiada on zapotrzebowaniu
spo³ecznemu.

Program XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych by³ niezwykle bogaty
w propozycje merytoryczne, które w formie wyk³adów, warsztatów,
dyskusji panelowych i pokazów, a tak¿e rozprawy s¹dowej, stanowi³y
atrakcyjn¹ ofertê dla ka¿dego uczestnika tego spotkania.

Inauguracja odby³a siê w sali Pod Kopu³¹ w siedzibie Ministerstwa
Gospodarki. Uroczystego otwarcia dokona³ dr Ludwik Sobolewski � Prezes
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Zrzeszania Prawników Polskich. Po serii oficjalnych wyst¹pieñ zabra³a
g³os przedstawicielka Ministra Sprawiedliwo�ci � Ma³gorzata Manowska
� Podsekretarz Stanu w tym¿e ministerstwie.

Prowadzenie oficjalnej czê�ci XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych
powierzone zosta³o p. notariusz Tamarze ̄ urakowskiej, która zreszt¹ radzi³a
sobie wy�mienicie, ona te¿ czuwa³a przez ca³y czas nad stron¹ mery-
toryczn¹ i organizacyjn¹ tej imprezy.

Notariuszy reprezentowa³ � Andrzej Urbanik � wiceprezes Krajowej
Rady Notarialnej.

Prezentacje tematów odbywa³y siê w grupach panelowych, w których
przedstawiciele danych zawodów lub te¿ moderatorzy dokonywali
wprowadzenia, a nastêpnie zachêcali do dyskusji i wypowiedzi.

Du¿o emocji i kontrowersji wywo³a³ model edukacji prawniczej w trakcie
studiów (panel I) po³¹czony z prezentacj¹ projektu ustawy o licencjach
prawniczych1.

Projekt tej ustawy okre�la warunki uprawniaj¹ce do odp³atnego:
udzielania porad prawnych, sporz¹dzania opinii prawnych, pism proce-
sowych, wystêpowania przed s¹dami i trybuna³ami, organami dochodze-
niowo-�ledczymi, a tak¿e organami administracji publicznej i podmiotami
wykonuj¹cymi zadania z zakresu administracji publicznej (czynno�ci
prawnicze). Ustawa okre�la tak¿e obowi¹zki i prawa osób wykonuj¹cych
czynno�ci prawnicze i zasady nadzoru nad osobami wykonuj¹cymi
czynno�ci prawnicze.

Wykonywanie czynno�ci prawniczych oparte jest na zasadach kon-
kurencji, wymaga posiadania licencji prawniczych, przyznawanych oso-
bom fizycznym, które musz¹ spe³niaæ okre�lone w ustawie warunki.
Licencje prawnicze s¹ trzystopniowe, ka¿da z nich uprawnia do podej-
mowania wymienionych w ustawie czynno�ci prawnych. Licencje praw-
nicze przyznaje Prawnicza Komisja Licencyjna na wniosek osoby zain-
teresowanej. Komisja ta publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz
osób, które posiadaj¹ licencjê prawnicz¹ wraz z podaniem stopnia i numeru
licencji prawniczej. Prawnicza Komisja Licencyjna odmawia przyznania

1 Zob. Vademecum Notariusza � Zbiór przepisów 2007, red. R. Sztyk, Warszawa-
Kluczbork 2007, s. 1191.
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licencji prawniczej m.in. osobie, która pozbawiona zosta³a prawa prowa-
dzenia kancelarii notarialnej (art. 9 pkt 4 lit. d). Ponadto ustawa reguluje
tak¿e m.in. szkolenia w jednostkach akredytowanych, egzamin prawni-
czy, zasady wykonywania czynno�ci prawniczych, rolê i zadania Praw-
niczej Komisji Licencyjnej oraz przepisy karne, w my�l których, kto
wykonuje czynno�ci prawnicze, nie bêd¹c do tego uprawnionym, podlega
karze grzywny do 50 000 z³.

Prezentacja ogólnych za³o¿eñ i rozwi¹zañ projektu ustawy o licencjach
prawniczych wywo³a³a o¿ywion¹ dyskusjê w�ród uczestników tego panelu.
Przewa¿a³y g³osy krytyczne oceniaj¹ce tê propozycjê Ministerstwa Spra-
wiedliwo�ci, wyra¿ano obawy przed obni¿eniem siê jako�ci pracy praw-
ników oraz zagro¿eniem standardów wykonywania zawodu.

Równocze�nie zosta³a przedstawiona modernizacja prawa cywilnego
(panel II). Moderatorami tego panelu byli: prof. dr hab. Micha³ Roma-
nowski (Uniwersytet Warszawski), not. Leszek Zabielski (cz³onek KRN)
oraz dr Jacek Górecki (Uniwersytet �l¹ski), który przedstawi³ wybrane
nowe instytucje prawa spadkowego.

Ciekawym te¿ tematem by³o zasygnalizowanie mo¿liwo�ci pojawienia
siê nowej regulacji prawnej dotycz¹cej transgranicznego ³¹czenia siê spó³ek
kapita³owych jako przyk³adu realizacji idei wspólnego rynku europejskiego
w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego � Nowelizacja
Kodeksu Spó³ek Handlowych (dr Adam Opalski i prof. dr hab. Micha³
Romanowski).

W wyst¹pieniu prof. dr. hab. Micha³a Romanowskiego, cz³onka Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wyeksponowane zosta³y przyk³ady
nowych rozwi¹zañ kodeksu cywilnego, który ma byæ ju¿ za klika lat
zmodyfikowan¹ w powa¿nym stopniu regulacj¹ prawn¹. Jej g³ówne
za³o¿enia sta³y siê przedmiotem dyskusji prawniczej, zainteresowanych
warto odes³aæ do Zielonej Ksiêgi, jaka zosta³a przygotowana specjalnie
dla upowszechnienia wyników prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy-
wilnego2).

Natomiast w ramach panelu III po�wiêconego aplikacjom poszukiwa-
no optymalnego modelu kszta³cenia zawodowego, który zorganizowano

2 J. J a c y s z y n, Prace nad optymaln¹ wizj¹ Kodeksu cywilnego �Zielona Ksiêga�,
Rejent 2007, nr 2, s. 25 i nast.
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jako rozprawê przed Trybuna³em Konstytucyjnym, gdzie toczy³ siê spór
o ustawê o tzw. dostêpie do zawodów prawniczych. Sk³adem orzeka-
j¹cym kierowa³a p. Teresa Romer, sêdzia S¹du Najwy¿szego, a ciekawym
uzupe³nieniem by³o wyst¹pienie mec. Witolda Dani³owicza, partnera za-
rz¹dzaj¹cego �Kancelarii White & Case�, który próbowa³ odpowiedzieæ
na pytanie: �Aplikacje � prze¿ytek czy konieczno�æ?�.

Znaczne o¿ywienie wzbudzi³ drugi poruszany przez niego temat po-
stuluj¹cy reformê organizacji zawodów prawniczych w Polsce w �wietle
tendencji �wiatowych. Mec. W. Dani³owicz jest znan¹ osob¹ w �rodo-
wisku prawniczym, wypowiada³ siê na ten temat na ³amach prasy3,
proponuj¹c nowe rozwi¹zania w zakresie organizacji us³ug prawniczych.
Jego zdaniem nadszed³ czas na kompleksow¹ regulacjê us³ug prawni-
czych, dotychczasowy model siê prze¿y³, jest on nie tylko anachroniczny,
ale wrêcz szkodliwy zarówno dla samorz¹dów zawodowych, jak i obrotu
prawnego i gospodarczego. By podej�æ dla sprawy kompleksowo i na
odpowiednim poziomie merytorycznym trzeba � zdaniem mec. W. Da-
ni³owicza � skoncentrowaæ siê na odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania:

1) Na czym polega �wiadczenie us³ug prawniczych?
2) Kto ma prawo �wiadczyæ us³ugi prawnicze?
3) Jaka powinna byæ rola korporacji zawodowych?
4) Jak powinno byæ zorganizowane szkolenie kandydatów do zawo-

du?
5) Jak rozwi¹zywaæ problemy zwi¹zane z tzw. okresem przej�cio-

wym?
Tak zarysowany obszar zagadnieñ próbowa³ krótko zaprezentowaæ

uczestnikom tego spotkania.
Kolejny, IV panel by³ po�wiêcony tematowi �Zawody prawnicze

w �wietle dyrektyw unijnych�. Wystêpowali: eurodeputowany Janusz
Wojciechowski (moderator), który te¿ pokrótce przedstawi³ dyrektywy
unijne dotycz¹ce zawodów prawniczych; prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn
(Uniwersytet Wroc³awski) postawi³ pytanie, czy prawnikom potrzebny
jest lobbing i wskazywa³ na mo¿liwo�ci wykonywania us³ug lobbistycz-
3 W. D a n i ³ o w i c z, Powinna powstaæ jednak korporacja prawnicza, Rzeczpospo-

lita z 2007 r., nr 93.
4 Szerzej w odniesieniu do notariuszy zob. J. J a c y s z y n, Czy notariatowi potrzeby

jest lobbing? Rejent 2007, nr 4, s. 176.
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nych w ramach kancelarii prawniczych4. Nastêpnie przedstawiciel Pro-
kuratury Krajowej omówi³ pozycjê ustrojow¹ prokuratury w �wietle
proponowanych zmian o prokuraturze. W du¿ym stopniu odnosi³ siê do
tego tak¿e prok. Krzysztof Pakulski � Prezes Stowarzyszenia Prokura-
torów RP, a Andrzej Kuligowski � wiceprezes Krajowej Rady Komorniczej
oraz komornik Micha³ Redelbach scharakteryzowali przygotowanie do
zawodu w aspekcie dzia³alno�ci egzekucyjnej w krajach Unii Europejskiej.

W formie paneli odby³a siê tak¿e:
� rozprawa karna przy wykorzystaniu elektronicznych no�ników in-

formacji w S¹dzie Okrêgowym w Warszawie, która ukaza³a uczestnikom
korzy�ci procesowe, jakie stwarza wdro¿enie tego systemu w praktyce
stosowania prawa,

� dyskusja wokó³ pytania, dlaczego prawnicy powinni lubiæ mediacje,
� aspekty prawne i rola prawników w umiêdzynaradawianiu polskiego

rynku kapita³owego.
W XIV Ogólnopolskich Dniach Prawniczych bra³o udzia³ oko³o 200

osób, reprezentuj¹cych wszystkie korporacje prawnicze, uniwersyteckie
wydzia³y prawa, jak i inne uczelnie publiczne i prywatne, kancelarie
prawnicze oraz wymiar sprawiedliwo�ci.

Widoczna by³a grupa ELSY � Poland, która wnosi³a �wie¿e spojrzenie
na wiele trudnych problemów zwi¹zanych z kszta³ceniem prawniczym
i poszukiwaniem swojego miejsca w zawodach prawniczych.

W�ród uczestników do�æ du¿o pojawi³o siê notariuszy z wielu izb
notarialnych, a jednym z g³ównych wspó³organizatorów by³o Stowarzy-
szenie Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej z prezes Ann¹ Dañko-Roesler
na czele, jednocze�nie cz³onkiem Rady Programowo-Naukowej ZPP.
Niezast¹piona przez czas ca³ych XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych
okaza³a siê not. Tatiana ¯urakowska, która s³u¿y³a pomoc¹ w ka¿dej
sprawie.

W podsumowaniu obrad bra³ udzia³ tak¿e not. Jacek Wojdy³o � prezes
KRN, obecny by³ te¿ w dyskusjach panelowych not. Jan Gielec � wi-
ceprezes KRN.

Bez w¹tpienia has³o �Prawnik XXI� wieku, pod którym toczy³y siê
obrady, wyst¹pienia, dyskusje i panele, nie zosta³o do koñca rozszyfro-
wane, nie jest to zreszt¹ takie proste, skoro ¿yjemy i pracujemy w wa-
runkach ci¹g³ych zmian prawa publicznego i prywatnego. Pojawiaj¹ siê
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te¿ nowe pomys³y zawodowe i korporacyjne, wzrasta presja na �rodo-
wisko prawnicze, padaj¹ pomys³y znacznego ograniczenia autonomii
samorz¹dowej.

Nie ma ¿adnej w¹tpliwo�ci, ¿e wiek XX by³ stuleciem wyj¹tkowym
w historii rozwoju naszej cywilizacji. Zmiany, jakie w ci¹gu stu lat za-
chodzi³y, by³y tak szybkie i g³êbokie, ¿e nieuchronnie doprowadzi³y do
powstania nowej sytuacji spo³ecznej.

Obecny rynek gospodarczy staje siê coraz bardziej konkurencyjny,
dostêp do niego jest ³atwiejszy, choæby dziêki Internetowi, cyberprze-
strzeñ to du¿e wyzwanie dla prawników, u³atwia im pracê, ale jednocze-
�nie przynosi wiele problemów prawnych, o których ¿ywo siê dyskutuje
w krêgu ludzi nauki i praktyki gospodarczej.

Maleje wp³yw pañstwa narodowego i to¿samo�ci narodowej w ob-
rocie gospodarczym, rozwija siê rynek us³ug transgranicznych. Od przy-
sz³ego roku bêdzie mo¿na ³¹czyæ spó³ki polskie ze spó³kami z unijnymi.
Projekt ustawy o transgraniczym ³¹czeniu siê spó³ek zosta³ ju¿ przyjêty
przez Komisjê Kodyfikacyjn¹ Prawa Cywilnego. Zosta³ on opracowany
na podstawie unijnej dyrektywy w sprawie transgranicznego ³¹czenia siê
spó³ek kapita³owych (Nr 2005/56/WE)5.

Znikaj¹ szczelne dotychczas granice i bariery miêdzy poszczególnymi
pañstwami Europy, powstaj¹ nowe regulacje prawne � w tym dotycz¹ce
zawodów prawniczych � w obrêbie wspólnoty, której stajemy siê czê�ci¹,
tak¿e w zakresie wykonywania wielu ró¿nych zawodów. Pojawili siê
wreszcie �wiadcz¹cy pomoc prawn¹ prawnicy zagraniczni, coraz te¿
wiêcej specjalno�ci jest podejmowanych w Polsce przez osoby pocho-
dz¹ce z ró¿nych krajów Unii Europejskiej.

Wed³ug prognoz w ci¹gu najbli¿szych 10 lat ma powstaæ ok. 300
nowych zawodów i specjalizacji. Wypada zauwa¿yæ, ¿e i w zawodach
prawniczych nastêpuje wyra�ne o¿ywienie, obok bowiem tradycyjnych
zawodów prawniczych paleta zawodowa zosta³a wzbogacona o referen-
darza s¹dowego, asystenta sêdziego; padaj¹ propozycje, by utworzyæ
referendarzy notarialnych. Uchwalona zosta³a ustawa o licencji syndyka,

5 Zob. szerzej M. D o m a g a l s k i, Bêdzie mo¿na ³¹czyæ spó³ki ponad granicami,
Rzeczpospolita z 26 marca 2007 r., nr 72, s. C3.
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o której stanowi art. 157 ust. 3 prawa upad³o�ciowego i naprawczego.
Ma ona zastosowanie równie¿ do nadzorcy s¹dowego i zarz¹dcy, usta-
nawianych przez s¹d upad³o�ciowy. Ustawa znacznie podwy¿sza wyma-
gania, jakie musi spe³niæ syndyk. Zarówno warunki, jak i tryb uzyskiwania
statusu syndyka wywo³ywa³y du¿e emocje i w �rodowisku sêdziów,
i samych zainteresowanych.

Coraz g³o�niej te¿ mówi siê o reformie zawodu bieg³ego s¹dowego,
którego rola w postêpowaniach s¹dowych ma byæ zbli¿ona do roli sêdziego.
Pojawi³ siê zawód mediatora, negocjatora prawnego oraz prawnika zaj-
muj¹cego siê lobbingiem.

Pojawiaj¹ siê nowe typy us³ug, np. w zakresie wizerunku prawnego
firmy czy kancelarii prawniczej. Kszta³tuje siê podzia³ na prawników
obs³uguj¹cych tylko przedsiêbiorców czy wielkie przedsiêwziêcia gospo-
darcze oraz tych, którzy pracuj¹c w sferze publicznej, uznawani s¹ za
osoby zaufania publicznego, a nawet funkcjonariuszy publicznych.

Tworzy siê zawód legislatora na u¿ytek w³adz samorz¹dowych i or-
ganów pañstwa. Na potrzebê utworzenia profesji legislatora wskazuje
praktyka ustawodawcza, a tak¿e coraz g³o�niejsze g³osy w tym �rodo-
wisku6.

Dynamicznie rozwija siê zawód windykatorów, wyra�nie ju¿ w pew-
nym stopniu konkuruj¹c z komornikami s¹dowymi, których objê³a nie-
dawna kolejna reforma zawodowa, id¹ca w kierunku �otwarcia tego
zawodu�.

Poszerza siê sfera osób zajmuj¹cych siê informatyk¹ prawnicz¹, a tak¿e
udzielaniem porad za pomoc¹ Internetu. Powstaj¹ nowe zawody wytwo-
rzone potrzebami unijnymi, pojawiaj¹ siê specjali�ci od wykorzystania
funduszy strukturalnych czy te¿ innych �rodków, które oferuje nam Unia
Europejska.

Wiedza i umiejêtno�ci to ju¿ nie tylko domena naukowców czy te¿
pewnych elit, to coraz bardziej kapita³ (inwestycja) dla specjalistów
w danych dziedzinach, takich jak: prawo, medycyna, psychologia spo-

6 Zob. M. G r a n i e c k i, W procesie tworzenia prawa potrzebni s¹ równie¿ fachowcy,
Rzeczpospolita z 16 marca 2007 r., nr 64, s. C4; M. P r z y c h o d z k i, Z. � p i e w a k,
Legislacja: stanowienie prawa to nie to samo co jego artyku³owanie, Rzeczpospolita z 16
kwietnia 2007 r., nr 89, s. C8.
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³eczna i handlowa, technologie i informatyka, analityka gospodarcza i
doradztwo zawodowe i wiele innych.

Wszystko to sprawia, ¿e �Prawnik XXI� wieku musi wykonywaæ
swój zawód na odpowiednio wysokim poziomie, �wiadczyæ us³ugi praw-
nicze przy wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji elektro-
nicznej, posiadaæ odpowiednie walory etyczne i psychiczne, by sprostaæ
nie tylko wyzwaniom tych czasów, ale � co najwa¿niejsze � zaspokajaæ
potrzeby w interesie publicznym i spo³ecznym.

Na zakoñczenie XIV Ogólnopolskich Dni Prawniczych podjêto jed-
nog³o�nie uchwa³ê o nastêpuj¹cej tre�ci:

�XXI wiek stawia przed ca³ym �rodowiskiem prawniczym nowe wy-
zwania bêd¹ce konsekwencj¹ wst¹pienia do Unii Europejskiej, postêpu-
j¹cej globalizacji oraz wp³ywu nowych technologii w ramach spo³eczeñ-
stwa informatycznego.

Wyzwania te, w pierwszej kolejno�ci powinny determinowaæ model
kszta³cenia prawniczego, który zmierzaæ ma do zapewnienia wiedzy
prawniczej i szeroko pojêtej wiedzy humanistycznej. Nasza obecno�æ
w Unii Europejskiej zmienia postrzeganie zawodu prawnika, który w obec-
nych warunkach powinien byæ przygotowany do wykonywania zawodu
nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej.

Kolejne etapy kszta³cenia prawniczego powinny odbywaæ siê w ra-
mach aplikacji, stanowi¹cych w ocenie zebranych optymaln¹ drogê do
zawodu. Szczególnie wa¿n¹ rolê odgrywa w³a�ciwa organizacja i tre�æ
aplikacji prawniczych, na które istotny wp³yw powinny mieæ samorz¹dy
zawodowe.

Wystêpuj¹ce s³abo�ci w funkcjonowaniu zawodów prawniczych
powinny byæ rozwi¹zywane przy czynnym udziale samorz¹dów zawo-
dowych, a nie poprzez tworzenie nowych zawodów prawniczych. W tym
kontek�cie zebrani wyra¿aj¹ sprzeciw, wobec projektu utworzenia nowe-
go zawodu � licencjonowanego prawnika.

Zebrani nie s¹ przeciwni poszerzaniu dostêpu do zawodów prawni-
czych, lecz wyra¿aj¹ dezaprobatê wobec prób obni¿ania standardów dostêpu
do tych zawodów.

Prawnicy dostrzegaj¹ konieczno�æ zmian w prawie zmierzaj¹cych do
wzmo¿enia ochrony praw i wolno�ci jednostki. W demokratycznym
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pañstwie prawnym podstawowym gwarantem prawid³owego funkcjono-
wania prawa s¹ S¹dy, Trybuna³y i niezale¿na Prokuratura.

Zebrani wyra¿aj¹ zaniepokojenie wobec zmian w prawie, zwiêksza-
j¹cych uprawnienia Ministra Sprawiedliwo�ci w stosunku do w³adzy
s¹downiczej, które mog¹ wp³ywaæ na ograniczenie niezawis³o�ci sêdziow-
skiej;

Zebrani opowiadaj¹ siê za zaprzestaniem wykorzystywania prokura-
tury jako instrumentu dora�nych dzia³añ politycznych;

Zebrani w pe³ni podzielaj¹ formu³owane w ostatnim czasie przez ró¿ne
�rodowiska prawnicze, w szczególno�ci uniwersyteckie, obawy co do
zagro¿eñ dla podstaw demokratycznego pañstwa prawnego.

Wyra¿aj¹c aprobatê dla dzia³añ Ministerstwa Sprawiedliwo�ci zwi¹-
zanych z unowocze�nianiem infrastruktury wymiaru sprawiedliwo�ci
zebrani deklaruj¹ gotowo�æ wspó³dzia³ania w celu unowocze�niania modelu
prawa, kszta³cenia prawnika, budowania zaufania do prawa i instytucji
ochrony prawnej�.

Jerzy Jacyszyn


