
W dniu 18 lipca Rada wystosowała pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy dotyczące 
proponowanych nowelizacji Ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
W piśmie Rada przedstawiła swoje poważne obawy w związku z zaaprobowanymi inicjatywami ustawodawczymi w zakresie 
reformy sądownictwa w Polsce. 

Przewodniczący Rady, Ruthven Gemmell, napisał do Prezydenta Dudy, że „naruszenie bądź podważenie autonomii i niezawisłości 
sądów nie stanowi wyłącznie wewnętrznego problemu Polski. Niesie ze sobą również konsekwencje dla międzynarodowej 
wspólnoty prawniczej oraz bezpośrednio wpływa na stosowanie prawa Unii Europejskiej. Prawo dostępu do niezależnego sądu 
jest jednym z podstawowych filarów systemów prawnych państw.” Przewodniczący zwrócił się także z apelem do Prezydenta 
Dudy, aby odmówił podpisania Ustawy z 12 lipca 2017 r. zmieniającej Ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz 
niektóre inne ustawy, jak również Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniającej Ustawę – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektóre inne ustawy. 

Rada zwróciła się z apelem do Komisji Europejskiej o podjęcie działań w tej 
sprawie oraz poprosiła swoich Członków o wpłynięcie na krajowe organy władz 
rządowych, aby nie akceptowały takiego ataku na praworządność. 

W dniu 24 lipca Prezydent Duda zawetował dwie z trzech zaproponowanych 
ustaw; decyzja ta została z zadowoleniem przyjęta przez Radę. 

Więcej informacji tutaj. 
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W dniu 14 grudnia Rada organizuje Konferencję szkoleniową w Brukseli. Konferencja będzie w głównej mierze poświęcona 
innowacjom zachodzącym w branży prawniczej. Zostaną poruszone kwestie sztucznej inteligencji w kontekście szkoleń prawniczych, 
neurobiologii i skutecznego uczenia się, zarzadzania zmianą w kancelariach prawnych w erze cyfrowej itd. Podczas konferencji 
uwaga zostanie także zwrócona na najlepsze praktyki i praktyczne analizy przypadku ze szkół prawniczych i centrów szkoleniowych 
z całej Europy. Mamy nadzieję, że podczas konferencji Komisja Europejska uruchomi Europejską platformę szkoleniową. Aby 
uzyskać więcej informacji lub zgłosić chęć uczestnictwa w konferencji prosimy wysłać email na adres: event@ccbe.eu.

Tegoroczna edycja Europejskiego Dzień Prawnika będzie 
miała miejsce w dniu 25 października. Europejski Dzień 
Prawnika to dzień, w którym świętujemy zasady praworządności 
i nieodłączną rolę prawnika w procesie obrony tych zasad 
oraz wspólne wartości prawników i ich wkład w system 
sprawiedliwości. Motywem przewodnim tegorocznego dnia 
będzie: „E-woluujący prawnicy: w jaki sposób transformacja 
cyfrowa może wzbogacić relację obywatela z prawnikiem” 
(ang. E-volving lawyers: how digital transformation can enrich 
the relationship between the citizen and the lawyer.). Celem 

tego dnia jest zapoznanie obywateli z nowymi technologiami 
dostępnymi dla prawników oraz z ich pozytywnym wpływem 
na ewoluującą relację prawników z obywatelami. Każdy 
samorząd prawniczy i każde stowarzyszenie prawnicze zachęca 
się do zorganizowania własnej imprezy w swoim kraju w celu 
zapewnienia, że Europejski Dzień Prawnika będzie wydarzeniem 
o tak dużym zasięgu, jak tylko to możliwe. Więcej informacji 
zostanie udostępnionych w nadchodzących tygodniach na 
stronie Rady.

Zmiana czwartej Dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu

Oczekuje się, że Rada Europejska i Parlament Europejski będą kontynuowały trójstronne negocjacje poświęcone propozycji 
zmienionej czwartej Dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub 
finansowania terroryzmu do ostatnich dni września/ pierwszych dni października tego roku. Parlament Europejski i Rada prowadzą 
trójstronne negocjacje przy wsparciu Komisji w celu osiągnięcia porozumienia w zakresie propozycji. Szóste spotkanie odbyło się 
12 lipca. Rada wskazała, że kolejne spotkanie trójstronne odbędzie się albo pod koniec września albo na początku października. 
Na tym etapie nie podano jednak żadnych konkretnych terminów. Prezydencja estońska w Radzie określiła propozycję jako 
jeden z jej priorytetów.

Ponadnarodowa ocena ryzyka 

Komisja Europejska zakończyła niedawno Ponadnarodową ocenę ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, która to 
kwestia jest bardzo istotna dla zawodów prawniczych. Ponadnarodowa ocena ryzyka to narzędzie Komisji, wymagane przepisami 
prawa UE do zrozumienia ryzyka i opracowania szczegółowych polityk dla sektora prawnego i innych sektorów. Sprawozdanie 

W następstwie zorganizowanej w październiku 2016 r. przez 
Radę konferencji zatytułowanej „Innowacje i przyszłość 
zawodu prawnika” (ang. Innovations and the Future of the 
Legal Profession, we wrześniu zostanie wydany e-book, 
w którym zebrane zostaną eseje prelegentów ekspertów, 
szczegółowo omawiające ich przemyślenia i koncepcje z zakresu 
zaprezentowanych przez nich zagadnień. W e-booku znajdziemy 
odpowiedź na takie pytania jak: w jaki sposób zawód prawnika 
będzie się rozwijał lub będzie podlegał udoskonaleniu, aby stać 

się niezbędnym elementem kształtującym swoją przyszłość? 
Czy kluczowe wartości prawnika zostaną zachowane w procesie 
dostosowywania się do tych wyzwań? Kim są kluczowi gracze 
wprowadzający innowacje i budujący pozycję zawodu prawnika 
w stale zmieniającym się otoczeniu? Czy prawnicy europejscy 
poszukują odpowiedzi na te pytania? 

E-book zostanie zaprezentowany podczas posiedzenia Stałego 
Komitetu Rady we wrześniu.

KONFERENCJA SZKOLENIOWA RADY

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2017

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

JUŻ WKRÓTCE: E-BOOK RADY NA TEMAT PRZYSZŁOŚCI ZAWODU PRAWNIKA
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W dniu 11 lipca, Hugh Mercer, przewodniczący komitetu prawników UE reprezentował Radę podczas warsztatów Parlamentu 
Europejskiego poświęconych reformie usług prawniczych. Warsztaty zostały zorganizowane przez Nicolę Danti, Posłankę do 
Parlamentu Europejskiego (IT, S&D), sprawozdawcę opracowanego z własnej inicjatywy sprawozdania w odpowiedzi na Komunikat 
Komisji Europejskiej dotyczący zaleceń z zakresu reform (jako części „Pakietu usług”). Celem warsztatów było zastanowienie 
się w jaki sposób można zapewnić zrównoważone podejście do regulacji zawodowych, potrzeby zachowania celów interesu 
publicznego, szerszych wyborów konsumenta i swobodnego przepływu pracowników w ramach UE. 

Przewodnicząca Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Anneleen van Bossuyt (BE, ECR), otworzyła warsztaty 
przedstawiając główną kwestie do omówienia: czy zasady zawodowe pozostają odpowiednie czy też nie do ich celu i czy może 
dalsze reformy są konieczne? Wskazała, że inny dostawcy usług (oferujący usługi głównie drogą elektroniczną) napotykają 
bariery i że ktoś mógłby stwierdzić, że usługi prawnicze wymagają reform. Jednakże, wiele osób wciąż wierzy, że ograniczenia 
zawodowe są zasadne, ponieważ chronią one jakość usług i konsumentów. 

Dwa panele ekspertów zastanawiały się nad „konsekwencjami ekonomicznymi uregulowania usług zawodowych” i „rekomendacjami 
decydentów”. Następnie miała miejsce prezentacja Komisji Europejskiej. KE wskazała kilka ograniczeń, zwłaszcza dla prawników: 
„w wielu krajach członkowskich wszystkie porady prawne są zastrzeżone dla prawników, co utrudnia świadczenie innych usług 
konsultacyjnych z obszaru prawa, zwłaszcza usług online”. 

Prezentacja OECD była poświęcona innowacjom dysrupcyjnym w obszarze usług prawniczych, odnosząc się do zakresu ograniczeń 
nadzorczych i niedawnych reform w państwach członkowskich (Francja i Zjednoczone Królestwo/ nadchodzące reformy w 
Portugalii). 

Jako przedstawiciel prawników, Hugh Mercer przypomniał korzyści płynące z zasad zawodowych (np. kompetencje, niezależność, 
poufność, unikanie konfliktu interesów) w celu zapewnienia wysokich standardów jakości i roli prawnika w utrzymywaniu zasad 
praworządności. Prezentując Przewodnik Rady po swobodnym przemieszczaniu się prawników jako przykład konkretnych 
inicjatyw podejmowanych przez Radę w celu ułatwienia swobodnego przemieszczenia się prawników, pan Mercer zauważył, że 

Niedawno Rada stała się członkiem stowarzyszonym 
Międzynarodowego Obserwatorium Zagrożonych Prawników 
(ang. International Observatory of Lawyers at Risk) i 
uczestniczyła w jego pierwszym Walnym Zgromadzeniu, 
które miało miejsce w dniu 3 lipca w Madrycie. Obserwatorium 
zostało utworzone w 2015 r. przez czterech członków: Conseil 
National des Barreaux (CNB), Izbę w Paryżu, Consejo General 
de la Abogacía Española oraz Consiglio Nazionale Forense. 
Inicjatywa jest ukierunkowana na obronę prawników, którzy 

doświadczają gróźb podczas wykonywania swojego zawodu 
oraz poinformowanie opinii o przypadkach naruszenia prawa 
do obrony. Poprzez uważny i stały monitoring, Obserwatorium 
dąży do identyfikowania prawników, którym się grozi, wobec 
których stosowane są naciski, którzy są torturowani i których 
prawa są naruszane w inny sposób na całym świecie. Rada 
współpracuje z Obserwatorium w ramach działań wspierania 
zagrożonych prawników na całym świecie, zwłaszcza poprzez 
sieć „Obrony obrońców” utworzoną przez Radę w 2015 r. 

omawia kwestie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu występujące w działalności transgranicznej, tzn. kwestie 
identyfikacji, analizy i oceny tego ryzyka. Sprawozdanie Komisji zawiera zalecenia dla państw członkowskich w zakresie działań 
właściwych do podjęcia w związku z tym ryzykiem w każdym sektorze. Komitet Rady ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i 
finansowaniu terroryzmu przygotowuje odpowiedź na Sprawozdanie. Sprawozdanie jest dostępne tutaj. 

Kwity z Panamy 

Rada śledziła rozwój wydarzeń w zakresie prac Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania 
opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA). W dniu 28 czerwca dwóch Współsprawozdawców opublikowało 
projekt Sprawozdania i projekt Zaleceń. Do dnia 5 września projekty Sprawozdania i Zaleceń przechodzą proces wprowadzania 
poprawek. Kopię projektu Sprawozdania i Zaleceń można znaleźć tutaj. 

WARSZTATY KOMISJI RYNKU WEWNĘTRZNEGO I OCHRONY KONSUMENTÓW 
POŚWIĘCONE REFORMIE USŁUG PRAWNICZYCH – PROJEKT RAPORTU 
POSŁANKI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, NICOLI DANTI

PRAWA CZŁOWIEKA – OBRONA OBROŃCÓW

http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/123647/A.%20Thiemann%20OECD.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/pana/draft-reports.html


Komisja Europejska przyznała Europejskiej Fundacji Prawników 
projekt, którego głównym celem jest przeszkolenie 630 
prawników z 8 jurysdykcji (Niemcy, Francja, Hiszpania, 
Włochy, Belgia, Irlandia, Irlandia Północna, Anglia oraz Walia) 
z zakresu reformy ochrony danych w UE. W ramach projektu 
przeprowadzonych zostanie 21 seminariów w 21 różnych 
miastach w krajach partnerskich. Każde seminarium potrwa 
jeden dzień i będzie prowadzone w języku narodowym. Od 
uczestników będzie natomiast wymagać się dobrej znajomości 
języka angielskiego, ze względu na materiały szkoleniowe 
opracowane w tym języku. Każde seminarium będzie 
poświęcone kwestiom teoretycznym i praktycznym.

Projekt potrwa 24 miesiące. Jego rozpoczęcie zaplanowano 
na październik tego roku. Pierwsze seminaria odbędą się z 
początkiem przyszłego roku. Koordynatorem projektu będzie 
Fundacja i będzie on realizowany z następującymi partnerami: 
DeutscheAnwaltAkademie (Niemcy), Ordre des Avocats de Paris 
(Francja), Consejo General de la Abogacía Española (Hiszpania), 
Consiglio Nazionale Forense (Włochy), Stowarzyszenie 
Prawników w Irlandii, Stowarzyszenie Prawników Irlandii 

Północnej, L’Ecole des Avocats Centre Sud (Francja), Orde van 
Vlaamse Balies (Belgia) oraz Rada Izby Anglii Walii.

W ramach tego projektu, Fundacja i partnerzy projektu chcą 
zaangażować dużą liczbę prawników z różnych jurysdykcji 
w bardzo ważną kwestię, która spotyka się z dużym 
zainteresowaniem prawników i która ma znaczenie dla ich 
codziennej pracy. 

14-15/09  Druga doroczna konferencja Irlandii i Zjednoczonego Królestwa poświęcona 
najlepszym praktykom z zakresu prawa na co dzień, Dublin

15/09  Stały Komitet, Bruksela

28-29/09  Doroczna konferencja The European Circuit Annual Conference, Bruksela

25/10  Europejski Dzień Prawnika

27-31/10  61. Kongres Międzynarodowej Unii Adwokatów, Toronto

14/12  Konferencja szkoleniowa Rady, Bruksela

swobodne przemieszczanie się nie zostało uwzględnione przez Komisję w nowym wskaźniku poziomu restrykcyjności (mierzącym 
restrykcyjność regulacji zawodowych dla siedmiu zawodów, w tym prawników) w ramach Pakietu usług. 

Centrum ds. Wyborów Konsumenckich zwróciło uwagę na problemy, które napotykają konsumenci w dostępie do usług z 
sektorów zawodów regulowanych, gdzie możliwości wyboru są ograniczone, oraz wskazało, że bariery dostępu do rynku są 
często zbyt wysokie, a także wezwało do zapewnienia większej konkurencyjności i lepszej jakości usług. 

Liczne prezentacje z warsztatów można znaleźć na stronie Komisji. Warsztaty można obejrzeć za pomocą wideo webstreamowego. 

TRADATA: SZKOLENIE DLA PRAWNIKÓW NA TEMAT REFORMY DOT. OCHRONY 
DANYCH W UE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

https://www.lawsociety.ie/Courses--Events/Public-Diplomas-CMS/Street-Law-Conference/
https://www.lawsociety.ie/Courses--Events/Public-Diplomas-CMS/Street-Law-Conference/
http://www.europeancircuit.com/events/the-european-circuit-annual-conference-september-28th-and-29th-2017/
http://www.uianet.org/en/evenement/type-46987/61st-congress
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/imco/events-workshops.html?id=20170607WKS00601
http://web.ep.streamovations.be/index.php/event/stream/170711-0900-committee-imcopoldep


• Pytania Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od 
opodatkowania (PANA) do Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) 24 stycznia 2017 r. 

• Oświadczenie Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) dla Komisji śledczej Parlamentu Europejskiego 
ds. prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) 24 stycznia 2017 r. 

• Wspólne oświadczenie poświęcone rzetelnemu procesowi sądowemu 

• Memorandum poświęcone wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu ustawicznego kształcenia prawników 

• Uwagi Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) do projektu Rozporządzenia przedstawionego 13 
lipca 2016 r. przez Komisję Europejską wprowadzające wspólną procedurę ubiegania się o ochronę międzynarodową 
i uchylającego Dyrektywę 2013/32/UE w sprawie minimalnych standardów dla procedur udzielania i cofania ochrony 
międzynarodowej 

• Odpowiedź Rady w ramach publicznych konsultacji Komisji Europejskiej z zakresu czynników zniechęcających doradców 
i pośredników do opracowywania agresywnych planów podatkowych 

• Uwagi Rady do raportu Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów/ Komisji Prawnej na temat Propozycji 
dyrektywy w sprawie niektórych aspektów umów na dostawę treści elektronicznych 

• Uwagi Rady do Dokumentu konsultacyjnego Europejskiego Instytutu Prawa/ Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa na 
temat relacji pomiędzy formalnymi i nieformalnymi organami władzy sądowniczej, sądem i pozasądowymi procedurami 
rozstrzygania sporów 

• Uwagi Rady do propozycji Dyrektywy w sprawie egzekwowania Dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku 
wewnętrznym, określającej procedurę powiadomień w odniesieniu do systemów zezwoleń i wymogów dotyczących usług 
oraz zmieniającej Dyrektywę 2006/123/WE i Rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej 
za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 

• Uwagi Rady do propozycji Dyrektywy w sprawie analizy proporcjonalności przed przyjęciem nowych regulacji dotyczących 
zawodów 

• Uwagi Rady do propozycji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy za 
pomocą środków prawnokarnych COM(2016) 826 final 2016/0414 (COD) 

• Wspólne oświadczenie prawników, sędziów i dziennikarzy na temat trwającego procesu naruszania zasad praworządności 
w Turcji 

• Opinia dotycząca ochrony informatorów 

• Przykładowy artykuł Rady o niezależności 

• Wytyczne CCBE w sprawie dostosowania prawników do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie ochrony danych 

• Praktyczny przewodnik dla prawników z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu – Wytyczne III 

• Odpowiedź Rady na propozycję Rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania nakazów zamrażania i konfiskaty mienia  

DOKUMENTY PRZYJĘTE W 2017 R.

http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Responses_of_inquiry_questions_to_the_CCBE_from_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Responses_of_inquiry_questions_to_the_CCBE_from_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
http://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/ANTI_MONEY_LAUNDERING/AML_Position_papers/EN_AML_20170124_Statement_from_the_CCBE_regarding_EP_Committee_of_Inquiry_into_Money_Laundering__Tax_Avoidance_and_Tax_Evasion__PANA_.pdf
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