Wiadomości Adwokatury 4 października 2019 r.
Polacy wybierają fora internetowe zamiast
prawnika - badania NRA
Tylko co piąty Polak decyduje się skonsultować problem prawny ze specjalistą. Zamiast
tego szukamy informacji na portalach i forach internetowych – takie wnioski wynikają z
badania zrealizowanego z inicjatywy Naczelnej Rady Adwokackiej.
Badanie „Świadomość prawna Polaków” zostało przeprowadzone przez agencję SW Research w
ramach kampanii informacyjnej „Adwokat w każdym przypadku”, organizowanej przez Naczelną
Radę Adwokacką. Polacy poproszeni o ocenę swojej znajomości prawa w 44 proc. przypadków ocenili
ją jako dobrą, ale zaledwie 6 proc. badanych było pewnych swojej wiedzy. Aż 41 proc. naszych
rodaków nie umiało udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Skąd czerpiemy informacje prawne?
W odpowiedziach dotyczących tego skąd czerpiemy informacje o prawie, najczęściej pojawiał się
Internet. 43 proc. Polaków wskazało na specjalistyczne serwisy i portale. Na drugim miejscu znalazły
się fora internetowe - aż 37 proc. Polaków poszukuje informacji właśnie w ten sposób i aż 36 proc.
uznaje je za wiarygodne. 27 proc. ankietowanych po poradę zwraca się do znajomych i rodziny. Tylko
co piąty Polak decyduje się skonsultować swój problem prawny odpłatnie w kancelarii.
- Dostępność Internetu jest obecnie tak powszechna, że nikogo nie dziwi fakt, że zwykle jest to
pierwszy krok w poszukiwaniu informacji. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że w przypadku
prawa nawet drobny szczegół może zmieniać cały obraz sytuacji. Konsultacja z adwokatem zawsze
daje najwyższą pewność, ponieważ adwokat, przed udzieleniem porady, musi poznać całe podłoże,
kontekst i okoliczności sprawy. Zapewnia to znacznie wyższe poczucie bezpieczeństwa, pozwala
oszczędzić wiele stresu, a także pieniądze, ponieważ dzięki konsultacji z adwokatem na wczesnym
etapie, często możemy uniknąć poważnych konsekwencji prawnych – mówi adw. Anisa Gnacikowska,
zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej, koordynator kampanii „Adwokat w każdym
przypadku”.
Z prawem próbujemy radzić sobie sami
Co dziesiąta ankietowana osoba nie skorzystała z pomocy prawnika, mimo że znalazła się w sytuacji
tego wymagającej. Najczęstszą przyczyną takiego zjawiska było przeświadczenie respondentów, że
są w stanie poradzić sobie z problemem samodzielnie (54 proc. przypadków). Kolejno wymieniano
brak pieniędzy. Stanowiło to przeszkodę przed uzyskaniem pomocy prawnej dla 26 proc. osób. Z
kolei 10 proc. badanych przyznało, że nie wie, gdzie takiej pomocy szukać.
- Brak wiedzy na temat dostępu do pomocy prawnej jest poważnym problemem społecznym.
Budowanie świadomości prawnej jest jednym z celów organizowanej przez nas kampanii „Adwokat w
każdym przypadku”. Poprzez wielokanałowe działania chcemy pokazać, że pomoc prawna może być
na wyciągnięcie ręki, a adwokaci są w stanie pomóc w wielu sytuacjach z codziennego życia. Jeśli
barierą przed uzyskaniem profesjonalnej pomocy są kwestie finansowe, to warto przypomnieć, że
istnieją instytucje i punkty, w których poradę prawną można uzyskać bezpłatnie – tłumaczy adw.
Jacek Trela, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
Najczęściej konsultujemy sprawy spadkowe
Jeśli dochodzi do konsultacji ze specjalistą, wśród najczęściej wymienianych problemów znajdują się
sprawy spadkowe. Wskazało je 32 proc. osób, które w ciągu ostatnich 5 lat zdecydowały się na
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wizytę u prawnika. Na kolejnych miejscach znalazły się kwestie związane z nieruchomościami (24
proc.), sprawy rodzinne (20 proc.), pomoc przy analizie i zrozumieniu dokumentów (18 proc.) oraz
konsultacje w zakresie zatrudnienia (17 proc.).
Kiedy decydujemy się na współpracę z prawnikiem, o wyborze specjalisty najczęściej decyduje
znajomość odpowiedniej specjalizacji prawa. Taką odpowiedź wskazało 44 proc. ankietowanych.
Kolejnym czynnikiem, który ma wpływ na naszą decyzje są koszty, jakie musimy ponieść (43 proc.
wskazań) oraz rekomendacje rodziny i znajomych (42 proc.). Znacznie mniej istotne (13 proc.)
okazują się być certyfikaty oraz dyplomy, które uzyskał dany prawnik.
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Siódmy Przegląd Kina Prawniczego - Adwokat w
roli głównej
11 i 12 października Naczelna Rada Adwokacka oraz Okręgowa Rada Adwokacka w
Warszawie po raz siódmy zapraszają do stołecznego Kina Muranów na Przegląd Kina
Prawniczego „Adwokat w roli głównej”, prezentujący wybór najlepszych tytułów o
tematyce prawniczej. Wstęp na pokazy jest bezpłatny.
Siódma edycja przeglądu, od początku cieszącego się popularnością wśród widzów, to klasyczne
tytuły: dramat „W imię ojca” (1993, reż. Jim Sheridan) oraz familijny „Cud na 34. ulicy” (1947, reż.
George Seaton). W programie także nowość, pokazywany po raz pierwszy w Warszawie, zwycięski
dokument 59. Krakowskiego Festiwalu Filmowego - „Adwokatka” (2019, reż. Rachel Leah Jones),
który otworzy Przegląd 11 października. Podczas Gali otwarcia zaproszeni goście zobaczą również
reportaż o adw. Romanie Hrabarze, którego producentem jest Okręgowa Rada Adwokacka w
Katowicach. Wieczór poprowadzi Grażyna Torbicka.
Program przeglądu dostępny jest na stronie i w kinie Muranów. Bezpłatne bilety na seanse można
odbierać w kasie kina od 7 października.
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- Po roku przerwy wracamy z naszym Przeglądem w jego klasycznej formule. Pragniemy
zaprezentować widzom tytuły, które są nam, adwokatom, bliskie. Dla wielu będzie to pierwsza
okazja, by zobaczyć klasyczne filmy ze znakomitymi postaciami obrońców na wielkim ekranie.
Zaprezentujemy również premierowo niezwykły dokument o izraelskiej adwokatce, Lei Tselmel,
aktywistce praw człowieka, która służy i pomaga tym, od których odwrócili się wszyscy. To wzór nie
tylko dla adwokatów, ale cenna i fascynująca lekcja dotycząca podstawowego prawa, jakim jest
prawo do obrony. Chcemy, by nasz przegląd prezentował widzom charakter pracy adwokatów i jej
niebagatelny wkład w codzienne życie obywateli. Serdecznie zapraszamy do kina!- mówi adw. Anisa
Gnacikowska, zastępca sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej i pomysłodawczyni wydarzenia.
Organizatorzy 7. Przeglądu Kina Prawniczego ADWOKAT W ROLI GŁÓWNEJ: Naczelna Rada
Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Partnerzy: Okręgowa Rada Adwokacka w
Katowicach, Kino Muranów, Legalna Kultura, Wydawnictwo C. H. Beck, ELSA Poland. Patroni:
Rzeczpospolita, TOK FM, Gazetaprawna.pl, Co Jest Grane 24, Młoda Palestra.

Wolne miejsca na konferencję Ochrona środowiska
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- prawo a rzeczywistość
Są jeszcze wolne miejsca na konferencję "Ochrona środowiska - prawo a rzeczywistość",
która odbędzie się 5 października w Krakowie. Na konferencję zaprasza NRA oraz Komisja
Praw Człowieka przy NRA.
Wykład wprowadzający wygłosi dr Hanna Machińska, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, pt.
"Prawo do środowiska w XXI wieku. Czy jednostce potrzebne są regulacje międzynarodowe?".
Konferencja składać się będzie z dwóch paneli. Pierwszy poświęcony ma być prawu dotyczącemu
ochrony środowiska. Z prelekcjami wystąpią prof. dr hab. Stanisła Ignacy Fiut z Akademii GórniczoHutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - "Rozwój zrównoważony i ekosprawiedliwość"; adw.
Karolina Kuszlewicz z izby warszawskiej - "Prawna ochrona zwierząt a ochrona środowiska - jak to
działa w praktyce?"; r.pr. Magda Krzyżanowska-Mierzewska, była kierownik wydziału w Kancelarii
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - "Ochrona środowiska w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu".
Drugi panel poświęcony jest rzeczywistości w ochronie środowiska.
Adw. Agata Szafraniuk, prawniczka w fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi będzie mówiła na
temat "Prawo ochrony przyrody czyli wołanie na puszczy", red. Adam Wajrak z "Gazety Wyborczej"
powie nt. "Czy prawo może pomóc przyrodzie". Radca prawna Agnieszka Warso-Buchanan - "Prawo
do czystego powietrza. Praktyka TSUE oraz sądów krajowych".
Konferencja odbędzie się w sali audytoryjnej Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 w Krakowie,
początek o godz. 10, zakończenie godz. 14.00.
Zgłoszenia udziału w konferencji należy przesyłać na adres dzial.osobowy@nra.pl wraz z podaniem
adresu korespondencyjnego i wskazaniem wykonywanego zawodu (np. adwokat, radca prawny,
aplikant lub osoba zainteresowana tematyką konferencji), celem późniejszego kolportażu
dokumentów potwierdzających uczestnictwo w konferencji (świadectwa dla adwokatów i radców
prawnych, zaświadczenia dla pozostałych uczestników).
Udział w konferencji zapewnia adwokatom i radcom prawnym 5 punktów z zakresu doskonalenia
zawodowego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

(zobacz zaproszenie na konferencję)

VII Tydzień Konstytucyjny - brakuje prawników
VII
edycja
Tygodnia
Konstytucyjnego
odbędzie się 21-26 października 2019 r.
Organizatorem jest Stowarzyszenie im. Prof.
Zbigniewa Hołdy. Mimo że zgłosiło się już
ponad
600
prawników,
nie
wszystkie
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zaplanowane
obsadzone.

zajęcia

zostały

jeszcze

W ramach tego wydarzenia prawnicy - sędziowie,
adwokaci,
radcowie
prawni,
prokuratorzy,
notariusze, komornicy, pracownicy organizacji
pozarządowych, pracownicy naukowi, a także
aplikanci i studenci prawa - przeprowadzą lekcje
dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli
w szkołach w całej Polsce.
Zgłosiło się już ponad 600 prawników, ale nadal
brakuje chętnych do poprowadzenia zajęć w
następujących miejscowościach:
(czytaj listę miejscowości)
Zapraszamy wszystkich adwokatów i aplikantów
adwokackich
do
udziału.
Zapisów
można
dokonywać pod linkiem:
(kliknij w link)
lub
skontaktować się z adw. Sylwią GregorczykAbram: stowarzyszenie@stowarszyszenieholda.pl
(505 710 284).

ERA zaprasza na seminarium nt mowy nienawiści
w internecie
ERA zaprasza na seminarium poświęcone mowie nienawiści w internecie „Online Hate
Speech in the EU: Legal Responses”, które odbędzie się w Trewirze 12-13 grudnia 2019.
Seminarium skierowane jest m.in. do adwokatów, sędziów, prokuratorów, pracowników administracji
publicznej i organizacji NGO.
Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak definiować i stawiać czoło mowie nienawiści w
ustawodawstwie krajowym zgodnie z międzynarodowymi standardami praw człowieka, ocenić
szkodliwe treści on-line, korzystać z orzecznictwa ETPC na poziomie krajowym, egzekwować prawo
przez podmioty prywatne, wykorzystać sztuczną inteligencję (AI) w walce z mową nienawiści bez
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naruszania praw człowieka użytkowników, pozyskiwać dowody z platform internetowych, korzystać z
Regulaminu i warunków świadczenia usług w przypadkach mowy nienawiści.
(zobacz program)
Formularz rejestracyjny i więcej
http://www.era.int/?128580&en.

informacji

o

seminarium,

w

załączeniu

i

na

stronie:

Zaproszenie do członkostwa w IBA
IBA (International Bar Association) - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników zaprasza polskich adwokatów do członkostwa.
Można nim zostać odwiedzając stronę internetową: www.ibanet.org/join lub skontaktować się z
mailowo member@int-bar.org w celu uzyskania dalszych informacji.
IBA daje możliwość współpracy z ponad 80 tysiącami międzynarodowych prawników, możliwość
rozwoju swojej kancelarii w biznes międzynarodowy, a także możliwość obniżenia skłądek przy
uczestnictwie w konferencjach organizowanych przez IBA. Ponadto członkostwo w IBA daje dostęp do
publikacji i pozycji bibliotecznych opracowanych przez specjalistów tego Stowarzyszenia.

Uchwały Zebrania Sędziów SO w Poznaniu
Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Poznaniu 30 września br. podjęło uchwały
dotyczące obecnej sytuacji dotyczącej środowiska sędziowskiego.
Sędziowie podjęli uchwały w sprawie:
- kampanii nienawiści przeciwko sędziom;
- niewykonywania prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego przesądzającego konieczność
udostępnienia wykazu sędziów popierających zgłoszenie kandydatów do KRS;
- projektu zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych;
- działań Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych wobec Sędziego
Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu;
- podania treści uchwał Zebrania do publicznej wiadomości.
czytaj uchwały
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Kronika Naczelnej Rady Adwokackiej
Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Naczelnej Rady Adwokackiej.
30 września-1 października, Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej delegowało adw. prof. dr.
hab. Piotra Kardasa, wiceprezesa NRA i adw. Anisę Gnacikowską, zastępcę sekretarza NRA na
Otwarcie Roku Prawniczego w Londynie.

1 października, odbyło się posiedzenie Prezydium NRA. Omówiono bieżące sprawy samorządowe.
Prezydium NRA omówiło kwestie związane z organizacją szkoleń dla adwokatów z zakresu nowelizacji
kodeksu postępowania cywilnego. Prezydium NRA uznało, iż z uwagi na zakres nowelizacji ale
również wątpliwości interpretacyjne jakie rodzi ta materia, zasadne jest wsparcie szkoleń izbowych,
poprzez organizację cyklu szkoleń przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Izbami.
Prezydium NRA uznało, że szkolenia zawodowe winny być realizowane w formule zadań własnych
adwokatury i powinno być bezpłatne dla wszystkich członków adwokatury.
Prezydium NRA przyjęło znowelizowany „Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji
przy NRA”. Ponadto zatwierdzono tekst jednolity regulaminu Centralnego Zespołu Wizytatorów.
Omówiono również kwestie związane z minimum czasowym prowadzonych zajęć przypadających na
jeden rok aplikacji adwokackiej, który reguluje dokument „Założenia programowe aplikacji
adwokackiej. Ramowy program szkoleń”. Prezydium postanowiło zwrócić się o opinię co do
konieczności zmian w tym zakresie do przewodniczących komisji aplikacji adwokackich.
Adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA, omówił kwestie zintensyfikowanych kontroli zusowskich w
kancelariach młodych adwokatek. Niepokój budzi fakt, że ZUS podczas takich kontroli domaga się
dostępu do dokumentów objętych tajemnicą adwokacką. Prezydium NRA postanowiło zwrócić się do
prezesa ZUS z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyznało odznakę „Adwokatura Zasłużonym” na wniosek
Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach adwokatom: Małgorzacie Lekston, Krystianowi Ślązakowi
oraz Arkadiuszowi Zapiórowi.
Adw. Henryk Stabla, skarbnik NRA, przedstawił kwestie finansowe.
Prezydium rozpatrzyło sprawy osobowe, przedstawione przez adw. Tadeusza Wiatrzyka, sekretarza
prawniczego NRA.
2 października, adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, wziął udział w inauguracji roku akademickiego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
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