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Warszawa, 9 lipca 2021 r. 
 
 
 

Szanowny Pan 
Zbigniew Rau 
Minister Spraw Zagranicznych 
al. J. Ch. Szucha 23 
00-580 Warszawa 

 
 
 
NRA-015-2/3/20 
 
 Szanowny Panie Ministrze, 
 

W nawiązaniu do naszego spotkania i poczynionych w jego toku ustaleń, a także pracami 

nad zmianą zarządzenia nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie 

powołania Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2012 r. poz. 1, oraz z 2020 

r. poz. 55) zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem o wprowadzenie w treści §3 Zarządzenia 

zmian uwzględniających w składzie tego Zespołu przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej, 

a także przedstawicieli innych prawniczych zawodów zaufania publicznego (Krajowej Izby 

Radców Prawnych) oraz organizacji społecznych, których przedmiotem jest ochrona praw  

i wolności obywatelskich (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka) 

Udział przedstawicieli prawniczych samorządów zawodów zaufania publicznego oraz 

organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w sferze upowszechniania  

i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich przyczyni się do pełniejszej 

realizacji wytycznych instytucji Rady Europy w procesie wyboru kandydatów i kandydatek na 

urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na etapie krajowym. Może również 

przyczynić się do wycofania zastrzeżeń w zakresie transparentności i apolityczności polskiej 

procedury w przedmiotowej sprawie. Pozwoli zatem wyeliminować w pewnym zakresie 

przyczyny, dla których Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w dniu 19 kwietnia 2021 r. 

ostatecznie w całości odrzuciło polską listę kandydatów na urząd sędziego. 

Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. 2020, 

poz. 1651), Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania  

w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa; zgodnie 

zaś z art. 41 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. 2019, poz. 75), do 

zadań samorządu radców prawnych należy w szczególności współdziałanie w kształtowaniu  

i stosowaniu prawa. Mając na uwadze ustawowe zadania Adwokatury oraz samorządu radców 
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prawnych, zapewnienie udziału samorządów prawniczych w pracach Zespołu do spraw 

wyłonienia kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka  

w Strasburgu pozostaje równie istotne, jak zapewnienie udziału organizacji pozarządowych 

zajmujących się upowszechnianiem i ochroną wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich. 

Mając na uwadze powyższe, a także wcześniejszą korespondencję z Ministrem Spraw 

Zagranicznych oraz pełni podtrzymując dotychczasowe wspólne postulaty pod adresem 

krajowej procedury wyłonienia polskich kandydatów na urząd sędziego ETPCz, formułowane 

przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych oraz Helsińską Fundację 

Praw Człowieka, zwracam się do Pana Ministra o zapewnienie możliwie szerokiej, 

uwzględniającej zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy prawnicze, reprezentacji 

ekspertów i ekspertek w pracach Zespołu do spraw wyłonienia kandydatów na urząd sędziego 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także apolityczności  

i transparentności krajowej procedury wyboru kandydatów i kandydatek na urząd sędziego 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. 

 

Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 

1. Pismo do Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 maja 2020 r. 
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