Wiadomości Adwokatury 10 maja 2019 r.
Nowelizacja ustawy Poa dot. stosowania RODO
przez adwokatów
Publikujemy "Memorandum dotyczące stosowania przez adwokatów nowelizacji ustawy
Prawo o adwokaturze przyjętej w ramach ustawy zapewniającej stosowanie RODO".
Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2193; dalej jako: „UPoA”)
została znowelizowana w ramach ustawy powszechnie nazywanej ustawą zapewniającą stosowanie
RODO (pełna nazwa: ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.U. 2018 poz. 730; dalej jako:
„ustawa dostosowująca”). W ustawie tej zawarte są głównie przepisy, których przyjęcie RODO
przewiduje fakultatywnie i które mają stanowić uzupełnienie przepisów Rozporządzenia.
Ustawa Prawo o adwokaturze jest jedną z 167 ustaw, które zostały znowelizowane ustawą
dostosowującą.
Zmiany ustawy Prawo o adwokaturze odnoszą się do następujących aspektów:
- Ograniczenia w zakresie realizacji praw podmiotów danych;
- Zachowanie tajemnicy adwokackiej wobec organu nadzorczego;
- Uregulowanie okresu przechowywania danych zbieranych w ramach wykonywania zawodu.
Zasygnalizowane powyżej aspekty zostały omówione szczegółowo w memorandum. W pierwszej
kolejności dla ułatwienia przywołane zostało brzmienie nowych przepisów UPoA oraz przedstawiony
będzie status adwokata w świetle RODO.

(czytaj Memorandum)

Uchwała Prezydium NRA na 70-lecie Rady Europy
70 lat temu, 5 maja 1949 roku, dziesięć państw europejskich podpisało Traktat
Londyński, w wyniku czego powstała Rada Europy. Dla uczczenia tej rocznicy, Prezydium
NRA przyjęło 7 maja uchwałę.
W uchwale czytamy, że zadaniem Rady Europy było uchronić nasz kontynent przed kolejną wojną
światową poprzez obronę praw człowieka, rządów prawa, wspieranie demokracji i współpracy między
państwami. Przez siedem dekad idee przyświecające tej organizacji połączyły 47 państw, w tym kilka
spoza granic Europy. Polska przyłączyła się do Rady w 1991 r.
Naczelna Rada Adwokacka, doceniając osiągnięcia Rady Europy, zwraca uwagę, że dziś jej działania
są tak samo istotne co 70 lat temu. W wielu krajach starego kontynentu o dojrzałych demokracjach
pojawiają się populistyczne hasła i rządy, powracają uprzedzenia do mniejszości etnicznych,
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religijnych i narodowościowych, ograniczane są prawa człowieka i wolności obywatelskie.
Adwokatura, której celem jest obrona jednostki i jej praw, zachęca do propagowania konwencji Rady
Europy, szczególnie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dzięki której obywatel ma prawo składać
skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Dają one realną ochronę i
gwarancję poszanowania praw i wolności człowieka.
(czytaj uchwałę Prezydium)

Zapisy na II Kongres Prawników Polskich w
Poznaniu do 27 maja
Jeszcze przez tydzień – do 27 maja trwają zapisy na II Kongres Prawników Polskich, który
odbędzie się 1 czerwca w Poznaniu. Współorganizatorami są Naczelna Rada
Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich
„Iustitia”.
Rejestracji można dokonać na stronie Kongresu, decyduje kolejność zgłoszeń uczestników
(zarejestruj się).
Opłata uczestnictwa wynosi 170 zł brutto, dla osób zainteresowanych lunchem - plus 44 zł lunch.
Uwaga – nie będzie możliwości rejestracji oraz wnoszenia opłat na miejscu.
Adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zabranie ze sobą legitymacji adwokackich i
aplikanckich – na ich podstawie osoby zapisane na Kongres będą weryfikowane przy odbiorze
identyfikatorów.
II Kongres Prawników Polskich odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich przy
ul. Głogowskiej w Poznaniu, w sali Ziemi.
Czytaj szczegółowy program KPP
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Rola RPO we wzmacnianiu praw oskarżonych i
podejrzanych - konferencja 21 maja
Seminarium „Wzmacnianie praw podejrzanych i oskarżonych w kontekście instrumentów
unijnych – rola Rzecznika Praw Obywatelskich” odbędzie się 21 maja w Biurze RPO w
Warszawie.

Stworzenie wspólnych minimalnych gwarancji procesowych dla oskarżonych i podejrzanych
w postępowaniu karnym stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości
i praw podstawowych - podkreślają organizatorzy seminarium Helsińska Fundacja Praw Człowieka i
Biuro RPO.
W tym celu od 2009 r. Unia przyjęła szereg instrumentów dotyczących praw podejrzanych i
oskarżonych. Jednocześnie badania wskazują, że zapewnienie odpowiednich gwarancji
proceduralnych od pierwszych godzin zatrzymania stanowi najskuteczniejszy sposób zapobiegania
torturom i innym formom niehumanitarnego traktowania.
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Rzeczywiste stworzenie równego poziomu gwarancji procesowych w całej Unii i skuteczne
zapobieganie torturom zależy jednak od tego, w jaki sposób instrumenty te będą implementowane
i stosowane w praktyce. Ważną rolę w tym obszarze mogą odegrać krajowe instytucje ochrony praw
człowieka, czyli organy niezależne od władz, a jednocześnie posiadające szeroki, ustawowy (a często
także konstytucyjny) mandat w zakresie ochrony praw człowieka. W Polsce taką instytucją jest
Rzecznik Praw Obywatelskich.
Dlatego Helsińska Fundacja Praw Człowieka we współpracy z Biurem RPO organizuje seminarium
dotyczące roli Rzecznika Praw Obywatelskich we wzmacnianiu praw podejrzanych i oskarżonych w
kontekście instrumentów unijnych. Jednym z celów seminarium jest dyskusja na temat współpracy
RPO z innymi podmiotami zainteresowanymi ochroną praw podejrzanych i oskarżonych, takimi jak
samorządy prawnicze, organizacje społeczne czy akademicy.
Seminarium będzie się składało z trzech paneli:
prawo dostępu do adwokata, pomocy prawnej z urzędu oraz domniemanie niewinności;
prawo do informacji oraz prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego w postępowaniu karnym;
prawa osób
traktowania.

podejrzanych

i

oskarżonych

będących

osobami

wymagającymi

szczególnego

Ważnym elementem seminarium będzie wspólna dyskusja nad możliwościami wzmocnienia praw
podejrzanych i oskarżonych w Polsce. Szczegółowy program seminarium zostanie przesłany w
najbliższych dniach.
Wydarzenie jest częścią międzynarodowego projektu realizowanego przez Instytut Ludwiga
Boltzmanna w Wiedniu, Węgierski Komitet Helsiński, Słoweński Instytut Pokoju oraz Helsińską
Fundację Praw Człowieka, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej „Sprawiedliwość”.
Potwierdzenie przybycia mailem na adres konrad.siemaszko@hfhr.pl lub telefonicznie pod numer
605 733 668.

NETPRALAT w Wilnie: szkolenie dla adwokatów w
sprawach karnych
Ruszył nabór na szkolenie w Wilnie w ramach NETPRALAT – międzynarodowego projektu
dla adwokatów prowadzących sprawy karne. Odbędzie się ono 10-12 czerwca 2019 r.
Jesteś adwokatką/adwokatem i prowadzisz sprawy
prawami osób zatrzymanych i standardami praw
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i gotowość
prawników? Biegle władasz językiem angielskim i
prawników-karnistów?

z zakresu prawa karnego? Interesujesz się
człowieka w postępowaniu karnym? Masz
do prowadzenia szkoleń praktycznych dla
chcesz współtworzyć europejską platformę

Zapoznaj się z ogłoszeniem o naborze na szkolenie “Train the Trainer — training course for criminal
defence advocates” organizowanego w ramach międzynarodowego projektu NETPRALAT.
(zobacz ogłoszenie o naborze)
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Projekt NETPRALAT (NETworking to strengthen pre-trial procedural rights by PRActice-oriented crossborder LAwyers Training) jest europejskim projektem skierowanym do osób wykonujących zawody
prawnicze i zakłada m.in. przeprowadzenie międzynarodowych i krajowych szkoleń adwokatek/ów
prowadzących sprawy karne w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych,
podejrzanych i oskarżonych.
Naczelna Rada Adwokacka realizuje ww. projekt wraz z partnerami z Holandii - Uniwersytet
Maastricht, Hiszpanii - Catalan Bar Council oraz IRIDIA Centre per la defensa dels drets humans,
Litwy - Human Rights Monitoring Institute oraz Luksemburga - European Legal Interpreters and
Translators Association – EULITA.
Szkolenie odbędzie się w Wilnie w dniach 10-12 czerwca 2019 r.
Udział szkoleniu jest nieodpłatny (organizatorzy projektu pokrywają koszty podróży, zakwaterowania
oraz wyżywienia).
Termin na przesyłanie zgłoszeń: 13 maja 2019 r.
Zgłoszenia w formie formularza aplikacyjnego (pobierz formularz) należy przesłać na adres:
dyrektor@nra.pl
Projekt NETPRALAT finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Program Justice (2014–2020).

Więcej o projekcie na stronie: https://www.netpralat.eu/ oraz poniżej:
Cele Projektu:
● podnoszenie wiedzy w zakresie dyrektyw europejskich w przedmiocie ochrony praw osób
podejrzanych i oskarżonych (tzw. ROAD MAP Directives)
a. Dyrektywa 2010/64/EU - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/64/UE z dnia
20 października 2010 r. w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w
postępowaniu karnym;
b. Dyrektywa 2012/13/EU - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/13/UE z dnia
22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym
c. Dyrektywa 2013/48/EU - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/48/UE z dnia
22 października 2013 r. w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w
postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do
poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami
trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności;
d. Dyrektywa EU 2016/343 - DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/343 z
dnia 9 marca 2016 r. w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności i prawa
do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym;
e. Dyrektywa (EU) 2016/800 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/800 z
dnia 11 maja 2016 r. w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub
oskarżonymi w postępowaniu karnym;
f. Dyrektywa 2016/1919 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1919 z dnia
26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w
postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym
europejskiego nakazu aresztowania.
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● przyczynianie się do efektywnej implementacji Road Map Directives;
● europejska wymiana doświadczeń w zakresie unormowań i praktyki dot. postępowań
przygotowawczych;
● doskonalenie umiejętności praktycznych adwokatów/ek w postępowaniu karnym;
● stworzenie międzynarodowej sieci prawniczek/ów prowadzących sprawy karne
● przeprowadzenie szkoleń międzynarodowych i krajowych dla adwokatek/ów w zakresie
praktycznych aspektów procedury karnej oraz umiejętności psychospołecznych.

ELEMENTY PROJEKTU NETPRALAT:
1. MATERIAŁY SZKOLENIOWE - stworzenie materiałów szkoleniowych w języku polskim i
dostosowanych do polskiego porządku prawnego w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw
osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych, które będą ogólnodostępne i będą mogły być
wykorzystywane we wszystkich okręgowych radach adwokackich po zakończeniu projektu;
2. MIĘDZYNARODOWE SZKOLENIA DLA ADWOKATEK/ów - projekt przewiduje finansowanie udziału
9 adwokatek/ów praktykujących w Polsce w szkoleniu dla prawników-trenerów w zakresie
praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych w następujących terminach:
a. szkolenie w Maastricht - 8-10 Maj 2019 r.;
b. szkolenie w Wilnie 10-12 Czerwca 2019 r.;
c. szkolenie w Barcelonie - 9-11 Lipca 2019 r.;
1. KRAJOWE SZKOLENIA DLA ADWOKATEK/ÓW - przeprowadzenie dwóch szkoleń dla łącznej liczby
24 adwokatek/ów w zakresie praktycznych umiejętności obrony praw osób zatrzymanych
przeprowadzone przez osoby biorące udział w szkoleniach międzynarodowych w okresie marzec-maj
2020;
1. KOORDYNACJA WSPÓŁPRACY POLSKICH EKSPERTEK/ÓW prawa karnego w zakresie prawa do
obrony i stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, potrzeb i rozwiązań dla podniesienia
praktycznych umiejętności członków i członkiń adwokatury;
1. WSPÓŁTWORZENIE MIĘDZYNARODOWEJ PLATFORMY EKSPERCKIEJ w zakresie prawa karnego
przez osoby praktykujące w dziedzinie prawa karnego w Polsce
2. WSPÓŁTWORZENIE EUROPEJSKIEJ SIECI PRAWNICZEK/KÓW - MULTIPLIKATORÓW praktycznych
umiejętności w obrony praw osób zatrzymanych, podejrzanych i oskarżonych.

Letnia konferencja EYBA 20-23 czerwca w Rzymie
European Young Bar Association zaprasza
młodych prawników z Polski do wzięcia
udziału w Letniej Konferencji EYBA 2019
współorganizowanej
z
Conferenza
dei
Giovani Avvocati del Consiglio dell"Ordine
degli Avvocati di Roma.
Konferencja odbędzie się w dniach 20 -23 czerwca
2019 roku w Rzymie.
Jak zaznaczają organizatorzy, konferencja oferuje
bogaty program akademicki i społeczny. Tematy
seminariów obejmują: prawo żywnościowe, prawo
mody, sankcje za wykroczenia związane z
nadużyciami na rynku, międzynarodowe i krajowe
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fundusze powiernicze, międzynarodowe prawo
pracy, system Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka - i inne.
Szczegółowy program konferencji dostępny na
stronie konferencji: http://summerconference.info/
Kontakt: info@eyba.org

Współczesne wyzwania w opodatkowaniu CIT i VAT
w Europie - konferencja
IFA European Region Conference - konferencja poświęcona współczesnym wyzwaniom w
opodatkowaniu CIT i VAT w Europie odbędzie się 22-24 maja w Warszawie.
Podczas trzydniowej konferencji odbędą się sesje plenarne oraz liczne seminaria. Dyskusje dotyczyć
będą m.in. najnowszych rozwiązań w zakresie opodatkowania gospodarki cyfrowej, przyszłości
poboru podatku w ekonomii współdzielenia, zapewniania
zgodności (tax compliance) w
przedsiębiorstwach multinarodowych, uszczelnienia systemu VAT w Europie oraz sporów
dotyczących cen transferowych.
Program wydarzenia został przygotowany przez Komitet Programowy konferencji. Wśród panelistów
wybitni polscy i zagraniczni eksperci reprezentujący świat nauki oraz biznesu.
Konferencja odbędzie się w Hotelu InterContinental Warszawa. Więcej informacji, szczegółowy
program konferencji oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie wydarzenia.
IFA (International Fiscal Association) jest największą na świecie organizacją pozarządową, która
zajmuje się popularyzacją wiedzy i najlepszych standardów w zakresie międzynarodowego prawa
podatkowego. Stowarzyszenie zostało założone w 1938r., a jego siedziba mieści się w Holandii. Jest
to jedyna pozarządowa i niepowiązana z żadnym sektorem organizacja międzynarodowa zajmująca
się tematyką podatkową.
Członkowie IFA to dziś ponad 12 500 osób ze 116 krajów. IFA podzielona jest na oddziały założone
przez członków w 70 krajach. Organizatorem konferencji IFA European Region Conference w
Warszawie jest polski oddział IFA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce), działający
od 22 lat z siedzibą w Warszawie.
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Po prostu reaguj - start kampanii 13 maja w
Warszawie
"Po prostu reaguj" to tytuł kampanii, której celem jest uwrażliwienie społeczeństwa na
przemoc wobec osób homoseksualnych. Inauguracja kampanii Lambda Warszawa
odbędzie się 13 maja w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Komisja Praw Człowieka
przy NRA wspiera kampanię.
Tylko co czwarta osoba w Polsce nie pozostaje bierna, gdy widzi przemocowe zachowania wobec
pary gejów. Chcąc zachęcić do wspierania osób doświadczających przemocy Stowarzyszenie Lambda
Warszawa i Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza rozpoczynają kampanię społeczną “Po prostu
reaguj”.
Stowarzyszenie Lambda Warszawa zleciło przeprowadzenie badań na temat empatii wobec osób
LGBT w Polsce. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Kantar Polska w lipcu 2018 r. wskazują na
to, że wiele osób mieszkających w Polsce sprzyja osobom LGBT, ale jednocześnie akceptuje
skierowane przeciw nim zachowania przemocowe.
Inauguracja kampaniii bedzie miała miejsce w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, z udziałem dr.
Adama Bodnara. Podczas spotkania dla mediów, które rozpocznie się o godz. 11.00, zaprezentowane
zostaną pełne wyniki pierwszego w Polsce badania na temat postaw wobec przemocy dotykającej
osoby LGBT+
(czytaj dodatkowe informacje)

Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
7 maja, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium uczciło minutą ciszy zmarłego 30 kwietnia br. adw. Zbigniewa Dykę.
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Adw. Marek Mikołajczyk, członek NRA, omówił stan prac nad uregulowaniem wynagrodzeń za
prowadzenie spraw z urzędu. Poinformował, że projekt zaopiniowała komisja legislacyjna przy NRA.
Projekt będzie też przedmiotem obrad podczas czerwcowego posiedzenia plenarnego NRA.
Adw. Jacek Trela, prezes NRA poinformował, że w dniach 30 czerwca – 2 lipca br. w Berlinie jedenastu
adwokatów z całego kraju weźmie udział w konferencji adwokatury polskiej i niemieckiej. Na czele
delegacji stanie adw. Mikołaj Pietrzak, dziekan ORA w Warszawie.
Prezydium NRA przyjęło uchwałę z okazji 70. rocznicy podpisania przez dziesięć państw europejskich
Traktatu Londyńskiego, czego wynikiem było powstanie Rady Europy. W uchwale czytamy, że
zadaniem Rady Europy było uchronić nasz kontynent przed kolejną wojną światową poprzez obronę
praw człowieka, rządów prawa, wspieranie demokracji i współpracy między państwami. Przez siedem
dekad idee przyświecające tej organizacji połączyły 47 państw, w tym kilka spoza granic Europy.
Polska przyłączyła się do Rady w 1991 r. (czytaj więcej)
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, poinformował, że zostało przygotowane memorandum
dotyczące stosowania przez adwokatów nowelizacji ustawy Prawo o adwokaturze przyjętej w ramach
ustawy zapewniającej stosowanie RODO. Materiał został opublikowany na stronie adwokatura.pl
(czytaj memorandum)
Adw. Jacek Trela poinformował, że do NRA zwróciła się Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania
Warszawskiego, która jest pomysłodawcą powstania pomnika gen. Zbigniewa Ścibor-Rylskiego,
bohatera Powstania Warszawskiego i prezesa Związku Powstańców Warszawskich, który zmarł 3
sierpnia 2018 r. Pomnik ma zostać odsłonięty 2 sierpnia 2019 r. w warszawskim Parku im. Edwarda
Rydza-Śmigłego. Z uwagi na liczny udział i straty Palestry w Powstaniu Warszawskim, Prezydium NRA
postanowiło rozpropagować tę inicjatywę w środowisku adwokackim.
Adw. prof. Piotr Kardas, wiceprezes NRA, poinformował o charytatywnym projekcie Rady Adwokatur i
Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) oraz Niemieckiej Rady Adwokackiej (German Bar
Association), którego głównym celem jest zapewnienie pro bono pomocy prawnej osobom
ubiegających się o azyl na wyspie Lesbos. Od 2016 roku, 141 prawników z 17 krajów – w tym
prawnik z Polski - zapewniło pomoc prawną pro bono ponad 8400 osobom ubiegającym się o azyl na
Lesbos, w tym ponad 370 małoletnim bez opieki. Pomysłodawcy zbierają obecnie fundusze na
kontynuację programu. Prezydium NRA postanowiło wesprzeć te działania w kwocie 5 tys. zł.
Adw. prof. Piotr Kardas zaproponował również, aby skierować list do Prezydenta Republiki Irańskiej w
sprawie irańskiej działaczki obrończyni praw człowieka - Nasrin Sotude – która została skazana na 38
lat więzienia i 148 uderzeń batem. List ma być apelem o uwolnienie prawniczki oraz nie
prześladowanie irańskich prawników, którzy wykonują swoje obowiązki.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Agnieszkę Winiarską i adw.
Tadeusza Wiatrzyka, sekretarzy prawniczych NRA.
Ponadto Prezydium NRA przedyskutowało kwestie finansowe, które przedstawił adw. Henryk Stabla.
8 maja, odbyło się robocze spotkanie zespołu inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zasad
świadczenia pomocy prawnej. W spotkaniu wzięli udział: adwokat Justyna Mazur – dziekan ORA w
Bydgoszczy, adwokat Wojciech Bergier – członek NRA, adwokat Paweł Gieras – dziekan ORA w
Krakowie, adwokat Krzysztof Kukuryk – sekretarz ORA w Lublinie, adwokat Bartosz Przeciechowski –
członek NRA, adwokat Przemysław Rosati – członek NRA, adwokat Andrzej Zwara – członek NRA.
Spotkanie otworzył adw. Jacek Trela, prezes NRA.
Podczas spotkania omówiono główne założenia projektu ustawy, przeanalizowano zgłoszone uwagi
oraz orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego związane z opracowywaną materią. Ustalono także
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kierunek dalszych prac nad projektem.
Celem opracowywanego projektu jest zmiana obecnego stanu prawnego poprzez wprowadzenie
rozwiązania, w którym pomoc prawna będzie świadczona wyłącznie przez profesjonalnych
pełnomocników. Głównym założeniem projektu jest systemowe uregulowanie zasad świadczenia
pomocy prawnej w interesie obywateli, w tym zapewnienie bezpieczeństwa prawnego Polaków oraz
promowanie dobrych praktyk w zakresie korzystania z usług adwokackich.
W dniu 28 maja 2019 r. odbędzie się kolejne spotkanie zespołu.

8 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji uczestniczył w pracach
senackiej Komisji Infrastruktury, gdzie omawiane były zmiany do ustawy Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.
9 maja, adw. dr Karol Pachnik, pełnomocnik Prezesa NRA ds legislacji, wziął udział w posiedzeniu
Parlamentarnego Zespołu ds. Zwalczania Przestępstw Gospodarczych i Lichwy.
10 maja, adw. Jacek Trela, prezes NRA, adw. Andrzej Zwara, prezes OBA, adw. Sławomir Ciemny,
przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej, adw. Bartosz Grohman, członek NRA oraz
przedstawiciele NRA wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych adw. Zbigniewa Dyki w Krakowie.
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