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INFO.64-SZ.36.2021 

Warszawa, 2 grudnia 2021 r. 

 

         
Didier Reynders 

        Komisarz ds. Sprawiedliwości 
Komisja Europejska 
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Bruksela 
Belgia    
    

 

 

Szanowny Panie Komisarzu,  

Pragniemy jeszcze raz podziękować za zaproszenie Naczelnej Rady Adwokackiej do udziału w 

spotkaniu dotyczącym stanu praworządności w Polsce, które odbyło się podczas Pańskiej 

niedawnej wizyty w Warszawie. 

Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani tym, że Komisja jest zainteresowana naszymi poglądami 

na temat aktualnej sytuacji w Polsce. Jako adwokaci codziennie mamy do czynienia z wymiarem 

sprawiedliwości. Reprezentując naszych klientów w znaczących społecznie sprawach (np. 

dotyczących obrony sędziów czy prokuratorów) znajdujemy się na linii frontu walki o 

demokrację i praworządność, ale przede wszystkim dzieje się to w ramach naszej codziennej 

pracy z indywidualnymi klientami, którzy mają prawo dostępu do bezstronnych i niezależnych 

sądów. Ochrona praworządności stanowi część naszej misji zawodowej. Uważamy, że nasz 

zawód jest niezbędny dla zachowania równowagi pomiędzy władzą sądowniczą, ustawodawczą 

i wykonawczą, szczególnie w aspekcie praw i wolności obywateli. W związku z tym bardzo 

dokładnie monitorujemy i informujemy społeczeństwo o wszelkich zmianach wprowadzanych 

przez władzę wykonawczą, które zakłócają tę delikatną równowagę. Czynimy to bez względu na 

to, jaka partia jest aktualnie u władzy. 

Uważamy, że jako grupa profesjonalistów, ekspertów w dziedzinie prawa, którym zależy na 

swoim kraju, jesteśmy szczególnie predestynowani do tego by wygłaszać opinie na temat stanu 

demokracji i praworządności bez angażowania się w politykę. Jako eksperci w dziedzinie 

negocjacji specjalizujący się w rozstrzyganiu sporów mamy także szczególną pozycję by 

występować w roli mediatorów i pomagać w prowadzeniu konstruktywnego dialogu pomiędzy 

rządem polskim a Komisją Europejską. 

Biorąc to pod uwagę pragniemy wyrazić swoją gotowość do służenia Komisji pomocą we 

wszystkich pracach dotyczących praworządności w Polsce, a w szczególności w wypracowaniu 
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planu naprawy obecnej sytuacji i sformułowaniu kompromisu pomiędzy rządem polskim a 

Komisją Europejską i innymi organami UE, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

W tym kontekście Naczelna Rada Adwokacja pragnie podziękować Panu za wszystkie wysiłki 

zmierzające do zachowania praworządności w Polsce. Jesteśmy w każdej chwili gotowi 

rozpocząć pracę z Panem i z Pańskim zespołem.  

 

Z poważaniem,  

 

Przemysław Rosati  
Prezes  
Naczelnej Rady Adwokackiej 
 
 
 
Wojciech Bagiński 
Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych 
Naczelnej Rady Adwokackiej 
 
    

 


