Wiadomości Adwokatury 14 sierpnia 2019 r.
Ruszyła kampania „Adwokat w każdym
przypadku”
Wystartowała kampania „Adwokat w każdym przypadku”, organizowana przez Naczelną
Radę Adwokacką. Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej Polaków oraz
zachęcenie do korzystania z porad adwokatów przed podjęciem czynności prawnych.
Wielokanałowe działania potrwają do końca 2019 roku.
Z badań zrealizowanych przez Kantar Public na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że 87
proc. Polaków nie widzi potrzeby korzystania z pomocy prawnej. Znaczna część naszych rodaków nie
wie, w jakich sytuacjach – poza salą sądową – można zwrócić się po pomoc do adwokata. A takich
przypadków nie brakuje.
- Realizowana przez nas kampania „Adwokat w każdym przypadku” jest odpowiedzią na obserwacje
z codziennej praktyki adwokackiej, które potwierdziły się także w przeprowadzonych przez nas
badaniach. Dla większości Polaków adwokat jest ostatnią deską ratunku, a z jego pomocy
korzystamy w ostatniej chwili, czyli na przykład, gdy otrzymujemy pozew sądowy. Wielu takim
sytuacjom możemy przeciwdziałać. Świadomość swoich praw, obowiązków i możliwych konsekwencji
prawnych, pozwala podejmować odpowiednie decyzje i zapobiegać pojawianiu się problemów – mówi
adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej oraz koordynator
kampanii.
Celem kampanii jest zwiększenie świadomości prawnej Polaków oraz zachęcenie do zasięgania porad
u adwokatów jeszcze przed podjęciem działania o charakterze prawnym, w celu prewencji przed
potencjalnymi konsekwencjami. Sprawy rodzinne, pożyczki i kredyty, umowy z pracodawcą, zakupy,
sprzedaż, reklamacje – to tylko niektóre z tematów podejmowanych w ramach komunikacji. Aby
osiągnąć
postawiony
cel,
twórcy
kampanii
stworzyli
portal
internetowy
AdwokatwKazdymPrzypadku.pl, na którym czytelnicy znajdą szereg informacji na temat życiowych
przypadków wymagających szczególnej ostrożności w zakresie zagadnień prawnych.
Dodatkowo w ramach kampanii pojawi się seria spotów video, zrealizowana z udziałem słynnego
językoznawcy, prof. Jerzego Bralczyka. Słowo „adwokat” zostanie odmienione przez przypadki
gramatyczne, aby kompleksowo przedstawić charakter pracy tej grupy zawodowej. Spoty
prezentujące poszczególne przypadki będą publikowane cyklicznie w trakcie trwania projektu.
(zobacz pierwszy spot na Facebooku)
(zobacz spot na kanale YouTube)
Działania będą prowadzone przede wszystkim w internecie, obejmą m.in. komunikację w mediach
społecznościowych oraz współpracę z influencerami, jednak nie zabraknie także tradycyjnych form
promocji.
- Odbiorcy naszej kampanii są osobami aktywnie korzystającymi z mediów społecznościowych.
Internet stanowi dla nich najważniejsze źródło informacji, dlatego to właśnie tą drogą pokierujemy
nasze główne działania. Kampanię chcemy skierować do szerokiego grona obiorców – zarówno
młodych osób rozpoczynających dorosłe życie, przed którymi wiele nowych wyzwań, takich jak
podpisanie pierwszej umowy z pracodawcą, wynajem czy kupno mieszkania, ale również do osób
starszych, które już niejednokrotnie stykały się z kwestiami prawnymi – dodaje adw. Gnacikowska.
Kampania organizowana przez Naczelną Radę Adwokacką startuje 12 sierpnia i potrwa do końca
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bieżącego roku. W działania zaangażowane będą także Okręgowe Rady Adwokackie.

(zobacz stronę AdwokatwKazdymPrzypadku.pl)

Polska wersja "Podręcznika sprawiedliwego
procesu"
Amnesty International przygotowała polską wersję „Podręcznika sprawiedliwego
procesu” - praktycznego podręcznika po międzynarodowych i regionalnych standardach.
Dotyczy on praw w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i odwoławczym.
Podręcznik wyjaśnia w jaki sposób prawa człowieka dotyczące sprawiedliwego procesu zostały
zinterpretowane przez trybunały międzynarodowe i organy ochrony praw człowieka. Zawiera
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bezpośrednie linki do obowiązujących instrumentów prawa międzynarodowego i do poszczególnych
orzeczeń czy decyzji trybunałów i organów międzynarodowych.
(pobierz polską wersję podręcznika ze strony AI)
Podręcznik przeznaczony jest dla wszystkich osób, które oceniają stopień, w jakim krajowy system
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych zapewnia poszanowanie międzynarodowych
standardów sprawiedliwego procesu sądowego.
Może służyć także jako przewodnik dla prawników, sędziów, prokuratorów i obrońców lub jako
narzędzie szkoleniowe.
Może być wykorzystywany przez obserwatorów rozpraw i innych osób oceniających standardy
rzetelności w odniesieniu do indywidualnych przypadków.

Trewir: Kurs ERA dot. prawa ubezpieczeń
społecznych UE
ERA - Academy of European Law zaprasza na letni intensywny kurs dotyczący prawa
ubezpieczeń społecznych UE, który odbędzie się w dniach 9-13 września 2019 roku w
Trewirze (Niemcy).
Kurs jest wprowadzeniem to tematyki i będzie obejmował zagadnienia:
• Unijne ramy prawne dotyczące prawa ubezpieczeń społecznych
• Ogólne zasady koordynacji ubezpieczenia społecznego w UE
• Obywatele państw trzecich
• Reguły dotyczące ustalania właściwego prawodawstwa
• Przepisy szczególne dotyczące różnych kategorii świadczeń (zasiłki chorobowe, inwalidztwo i
emerytura, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne)
• Mobilność pacjentów i transgraniczna opieka zdrowotna
• Współpraca administracyjna i EESSI
• Najnowsze wydarzenia dotyczące Brexitu, reformy zasad koordynacji i Europejskiego Urzędu Pracy
Kurs będzie prowadzony w j. angielskim.
Więcej informacji o tym wydarzeniu na stronie (czytaj szczegóły)
W załączeniu szczegółowy program i formularz rejestracyjny. (czytaj zaproszenie)

ERA-CCBE – nabór do konkursu dla młodych
prawników
Trwa

nabór

do

konkursu

dla

młodych
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prawników
(ERA-CCBE
Young
lawyers
contest) organizowanego przez Akademię
Prawa Europejskiego (Academy of European
Law - ERA) we współpracy z CCBE. Mogą w
nim wziąć udział aplikanci adwokaccy,
przesyłając zgłoszenie do dnia 23 września
2019 r.

Partnerem konkursu jest Izba Adwokacka w
Warszawie.
Konkurs będzie miał formę symulacji rozprawy, a
jego finał odbędzie się w terminie 13-14 lutego
2020 w Trewirze (Niemcy).
Liczba miejsc dostępnych w konkursie jest
ograniczona do 36 uczestników.
Więcej informacji na stronie: (zobacz stronę) oraz
w załączniku (czytaj załącznik)

Ślubowanie adwokatów w izbie płockiej
Ślubowanie młodych adwokatów w izbie płockiej odbyło się 8 sierpnia.
Młodych adeptów zawodu, których swoją obecnością wspierali m.in. bliscy i patroni, przywitali
dziekan adw. Wojciech Skorupski, wicedziekan adw. Joanna Kaczorowska oraz kierownika Szkolenia
Aplikantów Adwokackich adw. Marek Brudnicki.
Dziekan Skorupski, gratulując młodym adwokatom uzyskania zaszczytnego tytułu, życzył im, aby ich
droga zawodowa przebiegała pozytywnie dla nich i dla dobra Adwokatury, po czym odebrał od nich
ślubowanie.
Każdy ze ślubujących otrzymał upominek przygotowany przez Wydawnictwa C.H. Beck oraz Wolters
Kluwer. Podczas uroczystości nagrodzono osoby, które uzyskały najlepsze wyniki z egzaminu
adwokackiego. W tym roku byli to: Karolina Dobrogoszcz, Przemysław Mieczykowski i Małgorzata
Rajewska-Kusiak. Aplikanci adwokaccy I roku pożegnali byłych aplikantów adwokackich wręczając
każdemu z nich czerwoną różę.
Po oficjalnej części uroczystości był czas na podziękowania, gratulacje, wręczanie kwiatów oraz
wspólne zdjęcia.
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Praca biura NRA 16 sierpnia - nieczynne
Uprzejmie informujemy, że biuro Naczelnej Rady Adwokackiej 16 sierpnia (piątek) będzie
nieczynne.
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