„Masz prawo do prawnika”- akcja bydgoskich
adwokatów
W
piątek,
9
grudnia,
w
przeddzień
Europejskiego
Dnia
Prawnika
oraz
Światowego Dnia Praw Człowieka adwokaci i
aplikanci adwokaccy z Bydgoskiej Izby
Adwokackiej zorganizowali akcję pod hasłem
„Masz prawo do prawnika”.
Bydgoska akcja miała na celu przypomnienie, iż
osoby w trudnej sytuacji materialnej mają prawo
do
uzyskania
nieodpłatnej
pomocy
profesjonalnego
pełnomocnika
zarówno
w
sprawach cywilnych, jak i karnych. Inicjatywa
skierowana była zarówno do osób mających
sprawę w toku i chcących złożyć wniosek o
wyznaczenie pełnomocnika lub obrońcy z urzędu,
jak osób, które dopiero planują założenie sprawy i
chciałyby
skorzystać
z
pomocy
prawnika.
Bydgoszczanie, którzy odwiedzili w piątek siedzibę
Okręgowej
Rady
Adwokackiej,
otrzymali
nieodpłatną pomoc prawną i wsparcie w
przygotowaniu takiego wniosku. Pomocy udzielali
aplikanci adwokaccy Beata Latanowicz, Mariola
Wach, Weronika Erdmann i Franciszek Gąsiorek.
Ponadto, w ramach akcji „Masz prawo do
prawnika” bydgoscy adwokaci odwiedzili seniorów
z bydgoskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior”.
W trakcie spotkania uświadamiali starsze osoby w
jakich sposób nie dać się wykorzystać oszustom
stosującym metody „na wnuczka”, „na kuzyna z
Ameryki”
czy
„na
policjanta”.
Spotkanie
poprowadzili adw. Jarosław Wyrębski, wicedziekan
ORA Bydgoszcz oraz adw. Alicja Jarzemska.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem ze
strony bydgoszczan i mediów. Ogółem z pomocy
prawnej skorzystało około 100 osób. Przebieg akcji
relacjonowały ogólnopolskie i lokalne media w tym
m.in. Polskie Radio Program Trzeci, Radio TOK FM,
Nowa TV, Radio Eska Bydgoszcz, Radio Pogoda,
Radio PiK, Radio RMF Maxxx, Express Bydgoski,
Gazeta Pomorska i TVP Bydgoszcz.
Europejski Dzień Prawnika został ustanowiony
przez
Radę
Adwokatur
i
Stowarzyszeń
Prawniczych Europy ( CCBE) w celu promowania
idei państwa prawa i podstawowych wartości
wymiaru sprawiedliwości, a także aby promować
zawód prawnika jako obrońcy praw człowieka,
wspierającego
budowę
społeczeństwa
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obywatelskiego. Dzień Prawnika obchodzony jest
10
grudnia
we
wszystkich
krajach
Unii
Europejskiej. Tegorocznym hasłem przewodnim
był „Dostęp do wymiaru sprawiedliwości, jego
gwarancje i znaczenie dla ochrony praw i wolności
jednostki”.
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