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S P R A W O Z D A N I E  

 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 
(druk nr 3770) 
 
 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 oraz art. 95 b Regulaminu 

Sejmu – po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 1 marca 2004 r. 

powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego 

czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania 

oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 10 marca i 18 maja 

2005 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że 

przedmiot projektowanej ustawy zawarty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii 

Europejskiej

wnosi: 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy 

 

 
Warszawa, dnia 18 maja 2005 r. 
 
 
  Zastępca Przewodniczącej Komisji 
  i sprawozdawca 
   
  /-/Irena Maria Nowacka 
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Projekt 

 

 

 

USTAWA  

z dnia  2005 r. 

 

o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych  
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej 

 

 Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych po-
mocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069 oraz z 2004 r. 
Nr 96, poz. 959) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 12; 

2) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a.  Prawnik spoza Unii Europejskiej jest obowiązany przedstawić co 
roku organowi prowadzącemu listę, na którą jest wpisany, za-
świadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macie-
rzystego stwierdzające, że jest on zarejestrowany w tym państwie 
jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu 
jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 3.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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