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Frank Bold o lobbingu

Czy zmiana regulacji działalności lobbingowej
jest możliwa? – nowy program Fundacji Frank
Bold
Polska wprowadziła regulację lobbingu jako jeden z pierwszych krajów w
Europie, a mimo to wciąż niewiele wiemy na temat działań podejmowanych
przez lobbystów, a samo słowo „lobbing” kojarzy się wielu Polakom z kopertą
wypchaną banknotami i zatrzymaniami o 6 rano.
Co wiemy o lobbingu?  czytaj dalej

Frank Bold organizuje seminarium

Seminarium na temat regulacji działalności
lobbingowej w Polsce
W dniu 15 marca 2016 r. w Warszawie Fundacja Frank Bold organizuje seminarium
poświęcone regulacji lobbingowej w Polsce.
Fundacja Frank Bold w ramach realizacji projektu Inviting stakeholders to the process
of monitoring anticorruption legislation and policies in Poland, Czech Republic and
Slovakia (finansowanego przez DG HOME Komisji Europejskiej), a także
ogólnoeuropejskiej kampanii koalicji organizacji pozarządowych ALTEREU, działa na
rzecz zmian legislacyjnych dotyczących regulacji lobbingu, tak na arenie europejskiej,
jak i krajowej. Równocześnie w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii Full lobby
transparency now! koordynowanej przez koalicję ALTEREU Fundacja działa na rzecz
wprowadzenia obligatoryjnego rejestru lobbystów na poziomie Unii Europejskiej oraz
usprawnienia regulacji lobbingowych (lub ich wprowadzenia) w krajach członkowskich
Unii.
Szczegóły na temat spotkania  czytaj więcej

Frank Bold udziela porad

Ograniczenia w pracy Poradni Prawnej
W związku z egzaminem zawodowym, do którego przygotowują się nasi pracownicy,
Poradnia Prawna działa w zmienionym trybie. Osoby zgłaszające się do Poradni,
prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na kontakt z naszej strony.

W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Fundacji: 606 908 481

W Fundacji Frank Bold chcemy aktywnie wspierać większe i mniejsze organizacje
walczące o jakość powietrza w Polsce. Oferujemy im pomoc i informację prawną 
zapraszamy do kontaktu: poradniaprawna@frankbold.org
Razem będziemy mogli zadziałać szybciej i skuteczniej.
Zapraszamy także do polecania subskrypcji naszego newslettera: LINK
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