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PRZEDMOWA

Z badań przeprowadzonych w 2018 roku
na zlecenie Naczelnej Rady Adwokackiej
przez firmę „Kantar” wynika, że 87 procent
Polaków nie widzi potrzeby korzystania z pomocy prawnej. I właśnie dlatego każda akcja
edukacyjna, mająca wpływ na podnoszenie
poziomu świadomości prawnej w społeczeństwie, jest tak ważna. Cieszy fakt, że pojawia
się tak dużo różnorodnych programów edukacyjnych prowadzonych przez samorząd adwokacki, zarówno na szczeblu izbowym, jak
i centralnym.
Programy edukacyjne, wdrażane praktycznie
przez wszystkie izby adwokackie, kierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale też
do pokolenia aktywnego obecnie zawodowo
oraz do seniorów. Na spotkaniach adwokaci tłumaczą, na czym polega praca adwokata
oraz przedstawiają prawa i obowiązki danej
grupy społecznej.

Akcje edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości prawnej społeczeństwa, poprawiają
jednocześnie wizerunek adwokatury. Bezpośredni kontakt z adwokatem podczas lekcji
prawa czy konferencji dla seniorów sprawia,
że zmniejsza się dystans pomiędzy adwokatem a społeczeństwem.
W publikacji zebrano i opisano podejmowane dotychczas inicjatywy edukacyjne mające
na celu wzajemne dzielenie się doświadczeniem i inspirowanie do dalszych działań.
Działalność edukacyjna samorządu adwokackiego to coś, z czego możemy być dumni.
Dziękuję nie tylko członkom komisji i pomysłodawcom programów, ale też wszystkim
adwokatom, którzy czynnie uczestniczyli
w dotychczasowych inicjatywach.
Liczę, że lektura tej publikacji będzie dla Państwa bodźcem do podejmowania kolejnych
wartościowych projektów edukacyjnych.
adw. Jacek Trela,
prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
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WSTĘP
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Z wielką przyjemnością oddajemy w Wasze ręce przygotowane przez przedstawicieli Komisji
Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej opracowanie podsumowujące programy edukacyjne realizowane przez poszczególne izby adwokackie, a także skrótowo opisujące działalność samej komisji.
Komisja Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej funkcjonuje w chwili obecnej
w następującym składzie osobowym:
opiekun komisji z ramienia Prezydium NRA – adwokat Anisa Gnacikowska,
przewodniczący – adwokat Marcin Derlacz,
zastępca przewodniczącego – adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram,
sekretarz komisji – adwokat Marcjanna Dębska-Koniecek.
Członkowie:
adwokat Wojciech Celichowski
adwokat Monika Czarnecka
adwokat Anna Głowińska
adwokat Maria Janik
adwokat Grzegorz Kopeć
adwokat Karolina Korkowska-Krokos
adwokat Katarzyna Kosiorkiewicz
adwokat dr Kamila Mrozek
adwokat Seweryna Sajna
adwokat Aneta Sołtysik-Radzik
adwokat Agnieszka Zięzio-Koralewska
adwokat Marta Tomkiewicz
Pracownik biura NRA przypisany do komisji – Agnieszka Jabłońska
Pozornie wydawać by się mogło, że działalność edukacyjna ma niewiele wspólnego z publiczną działalnością adwokatury. Tymczasem nic bardziej mylnego. Akcje edukacyjne podnoszące świadomość prawną społeczeństwa to doskonały, realizowany niewielkim kosztem,
w znacznej mierze dzięki pasji osób zaangażowanych, środek mający przybliżać społeczeństwu pracę i osobę adwokata, a w konsekwencji upowszechniać korzystanie z profesjonalnej
pomocy prawnej.
9

Kierując się tym założeniem, Komisja Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej w trakcie obecnej kadencji postawiła sobie za cel w szczególności wspieranie poszczególnych izb
adwokackich w ramach prowadzonych przez nie akcji edukacyjnych (zarówno w zakresie
podniesienia świadomości prawnej społeczeństwa, jak i edukacji prawnej młodzieży szkolnej),
a nadto zainteresowania tą niezwykle ważną działalnością publiczną tych izb, które dotychczas działalności w zakresie edukacji prawnej nie prowadziły.
Wynikiem prac komisji były w szczególności odbyte do chwili obecnej trzy konferencje bliżej
opisane w dalszej części niniejszego opracowania.
Komisja, korzystając z uprzejmości dziekanów poszczególnych izb adwokackich oraz osób
zaangażowanych w akcje edukacyjne, zebrała sprawozdania i swego rodzaju know how w zakresie prowadzonych przez izby przedsięwzięć.
Lektura tych opracowań pozwala na refleksję dotyczącą wielkiej pomysłowości osób zaangażowanych w edukację prawną.
Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie opisujące działania wzorcowe zainspiruje pozostałe
izby adwokackie do podjęcia wysiłku w zakresie działań edukacyjnych.
W tym miejscu chciałbym podziękować za szczególne zaangażowanie w prace komisji adwokat Marcjannie Dębskiej oraz adwokat Monice Czarneckiej, które podjęły się trudu zebrania
sprawozdań i „ubrania” ich w formę jednego dokumentu. Chciałbym też podziękować opiekunowi komisji z ramienia NRA – adwokat Anisie Gnacikowskiej oraz pani Agnieszce Jabłońskiej z biura NRA, która wspomaga prace komisji w każdy możliwy sposób.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Marcin Derlacz
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1. DZIAŁANIA IZB ADWOKACKICH

Programy edukacyjne kierowane do młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne), do seniorów,
a także do przedsiębiorców czy konsumentów, realizowane są na terenie następujacych
izb adwokackich:
• Izba Adwokacka w Białymstoku,
• Izba Adwokacka w Bydgoszczy,
• Izba Adwokacka w Częstochowie,
• Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku,
• Izba Adwokacka w Katowicach,
• Izba Adwokacka w Krakowie,
• Izba Adwokacka w Lublinie,
• Izba Adwokacka w Łodzi,
• Izba Adwokacka w Olsztynie,
• Izba Adwokacka w Poznaniu,
• Izba Adwokacka w Płocku,
• Izba Adwokacka w Warszawie,
• Izba Adwokacka w Wałbrzychu,
• Izba Adwokacka we Wrocławiu,
• Izba Adwokacka w Zielonej Górze.
Izby te realizują autorskie programy edukacyjne dzięki pracy adwokatów i aplikantów
adwokackich, przy współpracy m.in. z kuratoriami oświaty, urzędami miast, domami
dziennej opieki dla seniorów czy uniwersytetami trzeciego wieku.

IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU

Izba Adwokacka w Białymstoku, wpisując się
w dyskusję dotyczącą działań związanych ze
strategią rozwoju adwokatury, której konsekwencją jest przyjęty przez Naczelną Radę
Adwokacką w dniu 12 marca 2016 r. Projekt Strategii Adwokatury, w okresie ostatnich dwóch lat rozpoczęła realizację wielu
projektów mających wpłynąć pozytywnie
na wizerunek adwokata w przestrzeni społecznej. W celu sprawnego przeprowadzania
tychże projektów, w drugiej połowie 2016
roku, przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Białymstoku została utworzona cała grupa
poszczególnych komisji, w tym Komisja do
spraw Edukacji Prawnej. Komisji tej powierzono do wykonywania jedno z najbardziej
odpowiedzialnych działań, które dotyczy
przeprowadzania zajęć edukacyjnych wśród
różnych grup społecznych w zakresie tych
dziedzin prawa, które bezpośrednio dotykają
problemów ich członków.

„adwokat” na szerokim rynku usług prawnych i kształtowanie świadomości potrzeby korzystania z pomocy adwokata,
• skierowane na promocję rynku usług
prawnych w zakresie obsługi podmiotów
gospodarczych świadczonej przez adwokatów oraz na budowanie nawyku korzystania prewencyjnego z pomocy adwokata,
• mające na celu pełniejsze współdziałanie
z innymi zawodami prawniczymi oraz
z samorządami zawodowymi,
• skierowane na wzmocnienie roli adwokatury w dziedzinie nauki, edukacji i promocji kultury prawnej społeczeństwa,
w tym poprzez zaangażowanie w proces
kształcenia na poziomie szkół średnich
oraz współpracę z powszechnym systemem edukacyjnym.

Komisja do spraw Edukacji Prawnej przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku skoncentrowała się na podjęciu działań
wizerunkowych na kilku określonych płaszczyznach. Należały do nich działania:
• mające na celu wykreowanie wizerunku adwokata jako prawnika pierwszego wyboru,
jak również sukcesywne rozwijanie marki
13

PRZEDSIĘWZIĘCIE
SKIEROWANE
DO PRZEDSIĘBIORCÓW
„Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”
Pierwszym przedsięwzięciem Komisji do
spraw Edukacji Prawnej oraz Komisji Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej
była organizacja przedsięwzięcia nazwanego
„Adwokat – przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”. Celem przyświecającym organizacji
powyższej akcji była próba odejścia od stereotypu radcy prawnego jako jedynego podmiotu
świadczącego obsługę prawną przedsiębiorstwom i rozpropagowanie wizerunku adwokata jako podmiotu skutecznie i profesjonalnie
doradzającego przedsiębiorcy, jak również poprawa wizerunku adwokatury w przestrzeni
społecznej poprzez akcję porad pro bono.
Wydarzenie zostało zaplanowane i przeprowadzone w trzy soboty listopada 2016 r.,
tj. 5, 19 i 26 listopada 2016 r. W ramach
akcji adwokaci udzielali wszystkim przedsiębiorcom bezpłatnych porad prawnych.
Porady były udzielane również osobom,
które dopiero zamierzały rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Spotkania adwokatów z przedsiębiorcami odbyły
się we wskazanych dniach w godzinach od
10:00 do 14:00 w biurze Okręgowej Rady
Adwokackiej w Białymstoku oraz w indywidualnych kancelariach poszczególnych
adwokatów na terenie województwa podlaskiego: w Bielsku Podlaskim, w Łomży,
w Siemiatyczach, w Suwałkach i w Zambrowie. Cała akcja spotkała się ze sporym zainteresowaniem, w szczególności w dniach
19 i 26 listopada.
14

Informacja o akcji została opublikowana
w lokalnych gazetach w wydaniu papierowym i internetowym, w lokalnych portalach
internetowych, m.in.: www.bialystokonline.pl, www.bia24.pl, www.suwalki24.pl,
www.e-szczuczyn.pl., www.obcasypodlasia.pl,
oraz na stronach internetowych instytucji
publicznych – m.in. Urzędu Miasta w Siemiatyczach (www.siemiatycze-um.com.pl)
oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (www.ssse.com.pl). Plakaty promujące akcję zostały zawieszone praktycznie we
wszystkich sądach na terenie województwa
podlaskiego, w wielu instytucjach publicznych (urzędach miejskich, urzędach pracy,
starostwach powiatowych, urzędzie wojewódzkim itp.) oraz w siedzibach instytucji zrzeszających podmioty gospodarcze:
Podlaski Klub Biznesu, Izba Przemysłowo-Handlowa, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości, Business Center Club
Loża Białostocka, Podlaski Związek Pracodawców, Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych, Podlaska
Okręgowa Izba Architektów, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku,
Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców,
Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów,
Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Agencja Rozwoju Regionalnego
ARES w Suwałkach, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Łomżyńska Izba
Przemysłowo-Handlowa, Podlaskie Stowarzyszenie Właścicielek Firm, Północno-Wschodnie Stowarzyszenie Rzeczoznawców
Majątkowych, Podlaska Fundacja Rozwoju
Regionalnego. Informacja o akcji została
również przekazana w ramach godzinnej audycji radiowej „Masz prawo” wyemitowanej
w Polskim Radiu Białystok.

Należy podkreślić, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu adwokatów oraz przychylności
mediów w zakresie akcji pro bono ogłoszenia
prasowe dotyczące akcji były bezpłatne, natomiast plakaty zostały wydrukowane w promocyjnej cenie, a co za tym idzie wydatki
w tym zakresie zostały ograniczone do minimum. Już na tym etapie należy zaznaczyć,
że informacje skierowane do prasy, radia, telewizji i serwisów online miały zachęcić do
skorzystania z porad i utrwalić przekonanie
o tym, że nie tylko radca prawny, ale przede
wszystkim adwokat skutecznie i profesjonalnie doradza przedsiębiorcy.
Koordynatorem akcji byli: adw. Andrzej Bołtryk, adw. Ewelina Blecharczyk, adw. Joanna
Kuczyńska-Leszczyńska, adw. Ewelina Strzyżewska-Racewicz. Natomiast dyżury podczas
udzielania porad pełniła cała grupa adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej
w Białymstoku.

Szkolenia. Podlaska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa
Izba Adwokacka w Białymstoku jest także założycielem Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego. Jednym
z członków tego forum jest natomiast
Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Muszę nadmienić, że wolę nawiązania porozumienia obie izby wykazywały jeszcze przed datą powstania forum.
Porozumienie, o którym mowa, w teorii
miało obejmować m.in. przeprowadzanie wzajemnych szkoleń z zakresu prawa
oraz powszechnie pojawiających się w procesach sądowych kwestii budowlanych.
W praktyce do zawarcia przedmiotowego
porozumienia nie doszło, gdyż podpisano

dokumenty założycielskie Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, którego obie izby są członkami.
Jednakże w ramach nawiązanej współpracy
Izba Adwokacka w Białymstoku przeprowadziła szkolenie dla Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na temat: „Zasady zwierania i realizacji umów
o roboty budowlane”. Wykład na ten temat
został poprowadzony przez: Panią dziekan
dr Agnieszkę Zemke-Górecką oraz adw. Joannę Oświecińską.
15

Sala do przeprowadzenia wykładu została
zapewniona przez Izbę Inżynierów Budownictwa. Informacje odnośnie do spotkania
zostały przesłane drogą mailową do wszystkich członków Izby Inżynierów Budownictwa. Okazało się, że odzew jest bardzo duży,
a w pierwszej fali chętnych na wykład zgłosiło się ponad 100 osób. Sam wykład został
przeprowadzony w dniu 21 października
2017 r. W rezultacie szkolenie spotkało się
z ogromnym zainteresowaniem, które przerosło oczekiwania nawet władz POIIB. Sam
wykład został natomiast uznany za niezmiernie ciekawy i interesujący. Podlaska Okręgowa Izba Inżynierów budownictwa cały czas
wykazuje zainteresowanie możliwością przeprowadzenia innych szkoleń w przedmiocie
przepisów prawnych mających zastosowanie
podczas realizacji procesu budowlanego.
Koordynatorami akcji byli: adw. Adrian Sylwanowicz, mgr inż. Grażyna Sykała.
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PRZEDSIĘWZIĘCIE
SKIEROWANE
DO STUDENTÓW
Politechnika Białostocka
Dostrzegając potrzebę dotarcia do osób
młodych, które niedługo będą rozpoczynały swoje życie zawodowe, Okręgowa Rada
Adwokacka w Białymstoku zdecydowała się
na współpracę z Politechniką Białostocką
w zakresie organizacji Białostockiego Testu
Informatyka na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Trzeba tutaj zaznaczyć, iż jest to jeden z najbardziej obleganych
kierunków studiów tejże uczelni, cieszący się
wysokim uznaniem przede wszystkim wśród
przyszłych pracodawców.
Białostockie Testy Informatyka, przy których organizacji brała udział Izba Adwokacka
w Białymstoku, odbyły się w dniach 30 listopada 2016 r. oraz 29 listopada 2017 r. Data
tego wydarzenia ustalana jest odgórnie przez
wszystkie podmioty biorące udział w jego organizacji, a przede wszystkim przez władze
Politechniki Białostockiej. W ramach wydarzenia przedstawiciele izby przeprowadzają wykład zatytułowany: „Umowa o dzieło?
Umowa o pracę? A może własna działalność?
Adwokat pomoże Ci zaprogramować Twoją
przyszłość w branży IT”. Pomysłodawcami
i organizatorami ww. wydarzenia z ramienia
ORA w Białymstoku były Komisja Współpracy Regionalnej i Komunikacji Społecznej
oraz Komisja ds. Edukacji Prawnej.
Celem wykładu było przybliżenie słuchaczom, w jaki sposób i w jakiej formie mogą
wkroczyć na drogę zawodową oraz zapoznanie ich z zaletami i wadami umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło,

jak też spółek prawa handlowego. Poruszone
również zostały – istotne z punktu widzenia przyszłych informatyków – zagadnienia
z zakresu prawa autorskiego dotyczące programów komputerowych. Wykład cieszył się
dużym zainteresowaniem, a po jego zakończeniu studenci dopytywali się o możliwość
uczestnictwa w szkoleniu stanowiącym kontynuację wykładu.
Mając na uwadze ogromne zainteresowanie
tematyką szkoleń prawnych ze strony studentów oraz realizując zadania w zakresie
edukacji prawnej i budowania nawyku prewencyjnego korzystania z pomocy prawnej,
w szczególności z pomocy adwokata, Izba
Adwokacka w Białymstoku nawiązała stosowną współpracę z Wydziałem Informatyki
Politechniki Białostockiej, czego wynikiem
jest podpisanie umowy o współpracy. Przedmiotem porozumienia jest organizowanie
przez Izbę Adwokacką w Białymstoku cyklu
szkoleń dla studentów Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej pod hasłem
przewodnim „Umowa o dzieło? Umowa
o pracę? A może własna działalność? Adwokat pomoże Ci zaprogramować Twoją
przyszłość w branży IT”. Celem wykonania
porozumienia Izba Adwokacka w Białymstoku zobowiązała się do przeprowadzenia
każdego roku akademickiego czterech godzinnych warsztatów dotyczących umów
w branży IT – umowa o pracę, umowa
o dzieło, umowa o świadczenie usług, jak
również zagadnień z zakresu prowadzenia
własnej działalności gospodarczej pod hasłem „Adwokat pomoże Ci zaprogramować
przyszłość w branży IT”. Warsztaty są przeprowadzane dla dwóch maksymalnie dziesięcioosobowych grup studentów. Każda
z grup odbywa po dwa godzinne warsztaty.
Warsztaty takie odbyły się 23, 24, 30 i 31
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maja 2017 r. Zainteresowanie podczas zapisywania się do grup było bardzo duże, jednak z osób, które zapowiedziały swój udział,
wiele się nie zjawiło (co należy łączyć ze źle
dobranym terminem szkoleń – okres bezpośrednio przed sesją).
Koordynatorem akcji jest adw. Ewelina
Strzyżewska-Racewicz.

Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa
Oczywistym jest, że członkowie Izby Adwokackiej w Białymstoku są także obecni na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pełnią rolę nie tylko wykładowców akademickich, ale także biorą czynny
udział w akacjach organizowanych przez
koła studenckie.
Jedno z wydarzeń, w które zaangażowali się członkowie izby, a przede wszystkim
aplikanci adwokaccy, odbyło się w dniu
9 czerwca 2017 r. Było to spotkanie pod hasłem „Aplikacja adwokacka – co warto wiedzieć?”. Prowadzącymi byli apl. adw. Marek
Jaroch oraz apl. adw. Michał Brodecki. Samo
spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Koła Naukowego Prawa Pracy Uniwersytetu w Białymstoku, które to udostępniło
salę i niezbędne materiały do przeprowadzenia spotkania.
Mimo późnej pory (godz. 17.30) wykład
cieszył się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród tych studentów, którzy w roku
akademickim 2016/2017 przystępowali do
egzaminu dyplomowego i planowali podejść
do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką we wrześniu 2017 r. Wiele z przedstawianych zagadnień okazało się nowych dla
uczestników wykładu, dlatego też licznie
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zgłaszali oni dodatkowe pytania. Odnosząc
się do kwestii omawianych podczas przeprowadzonego spotkania, wymienić należy: warunki formalne przystąpienia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu
wstępnego na aplikację adwokacką, zakres
zagadnień na nim poruszanych, jak również
wymogi niezbędne do otrzymania wpisu na
listę aplikantów Izby Adwokackiej w Białymstoku; plan szkolenia w trakcie odbywania aplikacji, w tym od strony teoretycznej:
systematyka i zakres tematyczny szkoleń
prowadzonych przez Okręgową Radę Adwokacką; zasady zaliczania kolokwium i egzaminów na poszczególnych latach aplikacji
oraz od strony praktycznej: praca w kancelarii patrona, uczestnictwo w posiedzeniach,
rozprawach lub innych czynnościach przed
m.in. organami wymiaru sprawiedliwości
oraz pozostałej administracji państwowej;
warunki formalne przystąpienia i uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego, zakres zagadnień oraz kwestie
podjęcia działalności gospodarczej w formie
kancelarii adwokackiej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA SKIEROWANE
DO SENIORÓW
Spółdzielnie mieszkaniowe
Pomysł przeprowadzenia akcji edukacyjnej
w białostockich spółdzielniach mieszkaniowych wynikał z chęci promowania wizerunku
adwokatury i zawodu adwokata wśród osób
starszych, co miało odbyć się poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących problemów tejże grupy społecznej i poszerzenie
ich świadomości prawnej. Problemy tej grupy
społecznej zostały uznane za szczególnie ważne m.in. z uwagi na fakt popełniania na szkodę seniorów szeregu przestępstw w szczególności oszustw, np. metodą „na wnuczka”.
Chcąc realizować zadania na tej płaszczyźnie, Izba Adwokacka w Białymstoku podpisała porozumienia z lokalnymi spółdzielniami mieszkaniowymi, przy których aktywnie
działają kluby seniora. W chwili obecnej porozumienia podpisane są z pięcioma spółdzielniami. Pierwsze porozumienia zostały zawarte
na przełomie grudnia 2016 – marca 2017 r.
Od tego czasu izba przeprowadziła łącznie
14 spotkań edukacyjnych. Spotkania zorganizowano w domach kultury lub klubach osiedlowych spółdzielni. Tematami spotkań były:
przestępstwa na szkodę osób starszych, prawo
spadkowe, prawo rodzinne. Każde spotkanie
prowadzone było przez dwóch adwokatów,
ewentualnie adwokata i aplikanta adwokackiego. Z uwagi na duże zainteresowanie spotkania trwały od 2 do 3 godzin.
Jak da się zauważyć, celem tej akcji jest
nieodpłatne edukowanie osób starszych
w przedmiocie pojawiających się na forum publicznym problematycznych zagadnień prawnych, jak chociażby wyłudzeń

środków pieniężnych metodą „na wnuczka” czy kwestii związanych z zagadnieniami prawa rodzinnego, takimi jak alimenty,
opieka i spadki. Istotną rolę w tym aspekcie
odgrywa również zaprezentowanie zawodu
adwokata jako gwarantującego najwyższe kwalifikacje do udzielenia stosownego
wsparcia merytorycznego.

Jeśli chodzi o organizację tego typu przedsięwzięć, należy zauważyć, iż podstawowe
znaczenie dla frekwencji ma szeroka akcja
informacyjna wśród członków spółdzielni,
przeprowadzona przez samą spółdzielnię.
Przy organizacji konieczne jest zaangażowanie znacznej liczby adwokatów.
Koordynatorem akcji była adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska. Spotkania edukacyjne przeprowadzili: adw. Marta Firfa, adw. Joanna
Kuczyńska-Leszczyńska, adw. Artur Pieńkowski,
adw. Aleksandra Grochowska, adw. Rafał Gulko,
adw. Tomasz Szymański, adw. Tomasz Szymański, apl. adw. Małgorzata Oliferuk, adw. Julita
Krejza, adw. Dorota Tumkiewicz, adw. Katarzyna Okła-Dzienis, adw. Michał Brodecki, apl.
adw. Marek Jaroch.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA SKIEROWANE
DO OSÓB, KTÓRE WESZŁY W KONFLIKT
Z PRAWEM

Uniwersytet III Wieku w Białymstoku
Ponadto Izba Adwokacka w Białymstoku
nawiązała także współpracę z Uniwersytetem III Wieku w Białymstoku oraz Uniwersytetem III Wieku w Grajewie. W rezultacie
w dniu 5 października 2017 r. w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
odbyła się inauguracja roku akademickiego
Uniwersytetu III Wieku w Białymstoku.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele białostockich uczelni oraz lokalnych
władz, w tym między innymi Wojewoda
Podlaski Bohdan Paszkowski. Na zaproszenie Uniwersytetu wykład inaugurujący rok
akademicki 2017/2018 w imieniu Izby Adwokackiej w Białymstoku wygłosiła adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska. Z kolei w dniu
18 października 2018 r. odbyła się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu
III Wieku w Grajewie. Na zaproszenie Uniwersytetu wykład inauguracyjny wygłosił
adw. Witold Poboży.

Komisja ds. Edukacji Prawnej podjęła również działania mające za zadanie dotarcie do
osób, które już weszły w konflikt z prawem.
W tym celu w lutym 2017 r. z Zakładem
Karnym w Białymstoku podpisana została umowa o współpracę (porozumienie), na
mocy której Izba Adwokacka w Białymstoku
przeprowadziła cztery szkolenia skierowane
do osadzonych przebywających we wskazanej placówce. Nadmienić należy, że Zakład
Karny w Białymstoku jest zakładem karnym otwartym i półotwartym dla mężczyzn
recydywistów.
Przedmiotem owych zajęć pozostaje edukowanie więźniów z zakresu prawa cywilnego, prawa
rodzinnego, przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zagadnień
z zakresu praw konsumenta oraz spraw dotyczących praw do lokali mieszkalnych. Nie może
dziwić, że zakład karny nie wyraził zgody na
edukowanie skazanych z zakresu problematyki
prawa karnego. Każde spotkanie prowadzone
jest przez dwóch adwokatów, ewentualnie adwokata i aplikanta adwokackiego.
W zamierzeniu zajęcia te mają przygotowywać osadzonych do życia po opuszczeniu
zakładu karnego. Ponadto ich zadaniem jest
ukazać adwokata jako podmiot, który może
w sposób skuteczny udzielić pomocy prawnej osobie odbywającej karę pozbawienia
wolności w zakresie realizacji przysługujących jej praw, jak i wykonywania ciążących
na niej obowiązków.
Koordynatorem akcji była adw. Joanna
Kuczyńska-Leszczyńska. Spotkania edukacyjne
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przeprowadzili: adw. Marta Firfa, adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska, apl. adw. Michał
Brodecki, apl. adw. Marek Jaroch, apl. adw.
Agnieszka Pacewicz.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
SKIEROWANE DO UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
Europejski Dzień Prawnika
Członkowie Izby Adwokackiej w Białymstoku co roku biorą udział w organizowanym
przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) wydarzeniu zatytułowanym Europejski Dzień Prawnika. Jak
zostało odgórnie określone, „Celem Europejskiego Dnia Prawnika jest promowanie idei
państwa prawnego i podstawowych wartości
wymiaru sprawiedliwości, propagowanie zawodu prawnika jako obrońcy praw człowieka, wspierającego budowę państwa obywatelskiego”. Zaproszenie do wzięcia udziału
w tym zakresie, co roku wysyłane jest przez
Naczelną Radę Adwokacką do izby białostockiej, która regularnie z tego zaproszenia
korzysta. Zajęcia zostały przeprowadzone
m.in. w latach 2015, 2016, 2017.
Komisja Edukacji Prawnej ma za zadanie
czuwanie nad właściwym przebiegiem tego
wydarzenia. Termin całego eventu najczęściej
przypada na początku grudnia. W praktyce
działania komisji przyjęliśmy jednak, by nie
trzymać się kurczowo narzuconego terminu, ale uzgadniać go ze szkołami w sposób
elastyczny. Ponadto z roku na rok podejmowana jest próba przeprowadzenia zajęć
szkolnych w coraz większej liczbie placówek
edukacyjnych. Szczególny nacisk w tym zakresie kładziony jest na zwiększanie liczby

zajęć w mniejszych ośrodkach miejskich. Na
przykład warto wskazać, że w roku 2016 Izba
Adwokacka w Białymstoku przeprowadziła
zajęcia w dziesięciu szkołach, w tym w trzech
położonych poza obrębem miasta Białegostoku (Sokółka, Olecko, Suwałki). W roku
2017 zajęcia zostały przeprowadzone już
w piętnastu szkołach, w tym w sześciu położnych poza obrębem miasta Białegostoku
(Hajnówka, Łomża, Olecko, Sokółka, Suwałki). W roku 2018 komisja planuje dalsze
systematyczne zwiększenie liczby szkół objętych tym wydarzeniem.

Tylko na marginesie należy zauważyć,
że tematyka przeprowadzanych zajęć jest
wskazywana odgórnie. Jednak w rzeczywistości zdarza się bardzo często, że oddelegowani adwokaci proszeni są przez pedagogów
o wypowiedzenie się przed młodzieżą także
na inny temat prawny.
Koordynatorami akcji w Izbie Adwokackiej
w Białymstoku są: adw. Anna Jaczun, adw.
Adrian Sylwanowicz.

21

PRZEDSIĘWZIĘCIA ORGANIZOWANE
PRZEZ INNE INSTYTUCJE

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE
Z AUDYCJAMI RADIOWYMI

Izba Adwokacka w Białymstoku otwarta jest
także na propozycje innych instytucji w zakresie edukacji prawnej młodzieży.

Radio 5 w Suwałkach

W tym przedmiocie adwokaci z izby białostockiej wzięli czynny udział w akcji zatytułowanej „Październik miesiącem sprawiedliwości i prawa”, którą zorganizowano
w Publicznym Gimnazjum nr 9 w Białymstoku. Zajęcia były skierowane do młodzieży
w wieku 13–15 lat. Łącznie wzięło w nich
udział ok. 170. uczniów. Celem było m.in.
przybliżenie młodzieży zawodu adwokata,
aspektów prawnych w życiu codziennym, odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia oraz zagadnienia wolności słowa
w internecie. Były to tematy zaproponowane
przez kadrę pedagogiczną tej placówki oświatowej. Jak zwykle, młodzież chętnie zadawała
pytania i aktywnie uczestniczyła w zajęciach.
W marcu 2018 r. adwokaci białostockiej palestry wsparli także w działaniach Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Zajęcia zostały
przeprowadzone w dwóch szkołach ponadpodstawowych oraz jednej szkole podstawowej.
Ustalając zakres tematyki, wzięto pod uwagę
zagadnienia najbliższe młodzieży, np. stalking,
mowa nienawiści, drobne wykroczenia, prawa
i obowiązki osoby legitymowanej przez policję
czy możliwość korzystania z telefonu komórkowego na ternie szkoły i podczas zajęć.
Inną przykładową inicjatywą jest Tydzień
Konstytucyjny organizowany przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy.
Koordynator takich akcji „wpadkowych”
najczęściej wybierany jest losowo.
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Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku nawiązała w 2017 r. współpracę z lokalną
rozgłośnią radiową: „Radio 5” w Suwałkach,
proponując przygotowanie cyklu audycji radiowych przybliżających społeczeństwu rozwiązanie powszechnych problemów prawnych.
„Radio 5” w Suwałkach jest rozgłośnią radiową
o najwyższym poziomie słuchalności na obszarze północno-wschodniej Polski, obejmującym
powiaty: Sejny, Suwałki, Ełk, Gołdap, Giżycko, Augustów, Grajewo. Jednym z powodów
wystąpienia z propozycją realizacji audycji była
chęć dotarcia z promocją adwokatury do jak
największego grona osób, które mogą przejawiać zainteresowanie uzyskaniem pomocy
prawnej. Innym, wydaje się ważniejszym, celem
zorganizowania owych audycji, była wola realizacji misji edukacyjnej adwokatury.
W wyniku zawartego porozumienia zrealizowano cykl 90. audycji, które zostały wyemitowane w okresie od lipca do października
2017 r. Tematyka felietonów była szeroka –
poczynając od prawa rodzinnego i prostych
porad dotyczących tego, jak uzyskać alimenty, przez prawo konsumenckie, spadkowe,
rzeczowe, po bliskie społeczeństwu tematy
prawa karnego typu stalking czy mowa nienawiści panująca w internecie. Celem przedsięwzięcia było upowszechnianie wiedzy
z zakresu prawa w obszarach pozostających
w polu zainteresowania „przeciętnego słuchacza”. Uruchomiona została specjalna skrzynka mailowa do odbierania pytań i sygnałów
od słuchaczy dotyczących proponowanej tematyki. Z pola widzenia nie może zniknąć
również fakt, że udzielanie krótkich porad

przez członków Izby Adwokackiej w Białymstoku miało również w założeniu pozytywnie
oddziaływać na wizerunek zawodu adwokata
i całej adwokatury.
Realizując audycję przyjęto formułę krótkich
felietonów, których długość została przewidziana na maksymalnie 3 minuty. Sama audycja została zatytułowana „Poradnik adwokata”, a jej emisja odbywała się głównie w dni
robocze. Z propozycją przygotowania i nagrania felietonów zwrócono się do wszystkich
adwokatów izby białostockiej, jednak chęć
udziału wyraziło faktycznie tylko kilka osób.
Rola adwokata sprowadzała się do napisania
felietonu na wybrany przez siebie temat oraz
nagrania go w studiu w dogodnym dla siebie
terminie. Trzeba jednak zaznaczyć, że tego
rodzaju przedsięwzięcie wymaga dyscypliny
i trzymania się ustalonego grafiku, ponieważ
audycje muszą być nadawane codziennie.
Audycje cieszyły się dużym powodzeniem,
po zakończeniu ich emisji do rozgłośni
dzwonili słuchacze z pytaniami o termin
kolejnej serii felietonów.
W nagraniach udział wzięli adwokaci:
Agnieszka Dowgier (dodatkowo koordynator grafiku), Barbara Leszczyńska-Fornalska,
Agnieszka Przyborowska, Marta Supronowicz
i Paweł Przełomski.

Polskie Radio Białystok
Przedstawiciele Izby Adwokackiej w Białymstoku są również zapraszani przez Polskie Radio Białystok w charakterze gości
do udziału w cotygodniowej audycji zatytułowanej „Masz prawo”. Trzeba zauważyć,
że Polskie Radio Białystok jest rozgłośnią
regionalną o bardzo dużym zasięgu oddziaływania. Udział członków izby w realizowanych audycjach z pewnością pozwala na
budowanie pozytywnej marki adwokatury
i promowanie działań Izby Adwokackiej
w Białymstoku.
Z ramienia Izby Adwokackiej w Białymstoku
gośćmi programu byli:
• adw. Monika Matulewicz-Rutkowska,
w dniu 14 grudnia 2016 r., temat audycji:
„Współwłasność”,
• adw.
Joanna
Kuczyńska-Leszczyńska,
w dniu 24 maja 2017 r., temat audycji: „Nowe przepisy w zakresie związanym z przyznawaniem i egzekwowaniem
alimentów”,
• adw. Zofia Daniszewska-Dek, w dniu
1 czerwca 2017 r., temat audycji: „Zmiany
prawa alimentacyjnego”,
• adw. Karolina Zimnoch, adw. Bartosz Wojda, w dniu 9 listopada 2016 r., tematem
audycji była promocja akcji: „Adwokat
przedsiębiorca pomaga przedsiębiorcy”.
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PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE
Z EDUKACJĄ LUDNOŚCI WIEJSKIEJ
„Adwokat pomaga”
– akcja informacyjno-edukacyjna dla rolników
Jedną z największych grup zawodowych województwa podlaskiego są rolnicy. Z uwagi na
to Izba Adwokacka w Białymstoku podjęła się
także realizacji inicjatywy związanej z dotarciem do jak najszerszego grona osób związanych z tą profesją.
Zwrócono się do Związku Gmin Regionu
Puszczy Białowieskiej o wyrażenie chęci
przeprowadzenia odpowiednich zajęć edukacyjnych skierowanych do rolników i ich
rodzin w poszczególnych gminach. W dniu
20 grudnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Bielsk
Podlaski podpisano 19 porozumień z następującymi gminami: gmina Bielsk Podlaski,
miasto Bielsk Podlaski, gmina Narew, gmina Białowieża, gmina Dubicze Cerkiewne,
gmina Kleszczele, gmina Czeremcha, gmina
Grodzisk, gmina Parlejewo, gmina Siemiatycze, miasto Siemiatycze, gmina Milejczyce,
gmina Boćki, gmina Hajnówka, miasto Hajnówka, gmina Wyszki, gmina Rudki, gmina
Orla, gmina Brańsk. W chwili podpisania
porozumień związek zrzeszał 22. gminy, zatem uznać należy, że zdecydowana większość
przystała na proponowaną formę współpracy.
Zasięg akcji objął tereny miejskie i wiejskie
zamieszkane przez ok. 140 tys. ludzi.
W ramach nawiązanej współpracy ustalono,
że po stronie Izby Adwokackiej w Białymstoku
leży wykonanie odpowiedniej liczby egzemplarzy plakatów oraz zapewnienie osób mających
poprowadzić zajęcia. Po stronie gmin leżało
natomiast zapewnienie odpowiedniej sali oraz
poinformowanie mieszkańców, m.in. poprzez
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rozwieszenie plakatów. W założeniu plakaty
miały zawisnąć na tablicach ogłoszeń poszczególnych urzędów i sołectw. Łączna liczba sołectw objętych akcją wyniosła ok. 480. Liczba
ta determinowała zatem minimalną liczbę plakatów, jakie należało wykonać. Same szkolenia
zaplanowane zostały na miesiące styczeń, luty,
marzec 2018 r. Jako termin szkoleń celowo
wybrano miesiące zimowe z uwagi na fakt, iż
Komisji Edukacji Prawnej zależało na dotarciu
do jak najszerszej grupy osób, a w zimie prace
na gospodarce nie obciążają w takim stopniu
jak w innych miesiącach rolników i ich rodzin.
Tematy szkoleń ułożono w następujące bloki
tematyczne: prawo rodzinne, odszkodowania
(odpowiedzialność za szkody w rolnictwie),
prawo spadkowe. Czas jednego szkolenia przewidziany został na 1–1,5 godziny. O podpisywaniu porozumień poinformowano także lokalne media, jak np. TVP 3 Białystok i Polskie
Radio Białystok, które w swoich audycjach zamieściły obszerne reportaże na ten temat. Informacje o całym wydarzeniu pojawiły się także na stronach internetowych poszczególnych
urzędów, Izby Adwokackiej w Białymstoku
oraz w portalu społecznościowym Facebook.
Akcja, o której mowa, miała na celu propagowanie korzystania z pomocy adwokatów,
jako tych, którzy mogą pomóc w każdej sytuacji prawnej, zarówno poprzez udzielnie
stosownej porady, jak i reprezentację sądową. Potrzeba dotarcia do ww. grupy zawodowej wynika natomiast z pojawiania się
w przestrzeni publicznej problemów, które
dotykają rolników, a związane są z wieloma
zagadnieniami prawnymi. Z doświadczeń
koleżanek i kolegów, będących członkami białostockiej palestry, wynika z kolei, że
grupa zawodowa rolników bardzo często nie
radzi sobie z pojawiającymi się problemami
prawnymi. Stąd też potrzeba zachęcenia do

korzystania z profesjonalnych usług prawnych, w szczególności usług adwokatów,
poprzez zaprezentowanie znajomości przepisów prawa i wiedzy, które mają zastosowanie
w rozwiązywaniu konkretnych problemów
dotykających na co dzień tę grupę. Każde
z przeprowadzonych spotkań miało za zadanie udzielnie informacji na ważne i bliskie
ludziom wsi tematy, o których najczęściej
nie mają z kim porozmawiać. Trzeba także
pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie
jest dostępna dla wszystkich, a ludność okręgów wiejskich w tej materii bardzo często
skazywana jest na wykluczenie.
Opisywane wydarzenie cieszyło się różnym
stopniem zainteresowania, co było wynikiem wielu czynników. Najważniejszymi
były zapewne tematyka, zaangażowanie
pracowników poszczególnych urzędów oraz
organizacja takiego przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem. Odpowiadając
na mogące pojawić się pytania, stwierdzam,
że tematyka dotycząca spadków przyciąga
największą liczbę zainteresowanych. Natomiast zaangażowanie pracowników urzędu w promocję akcji daje efekt w postaci
zwiększonej frekwencji.
Koordynatorami akcji byli: adw. Agnieszka
Dowgier i adw. Adrian Sylwanowicz.

Spotkania w Kole Gospodyń Wiejskich
w Dąbrówkach
W ramach swojej pracy Komisja Edukacji Prawnej przeprowadziła również spotkania z Kołem
Gospodyń Wiejskich z miejscowości Dąbrówki.
Spotkania zostały zainicjowane przez przewodniczącą tego koła, która dowiedziała się o działalności Komisji Edukacji od swojego adwokata.
Koło to zrzesza nie tylko kobiety prowadzące

działalność rolniczą, ale również przedsiębiorców
i jest prężnie działającą organizacją.

Tematyka spotkań była ustalana indywidualnie, stosownie do zapotrzebowania członków
koła. Dotyczyła między innymi następujących tematów: umowa dożywocia, służebności osobiste, umowa o przekazanie gospodarstwa rolnego w zamian za świadczenia
emerytalne/rentowe, ustawa o kształtowaniu
ustroju rolnego, KRUS a prowadzenie działalności gospodarczej. Tematem spotkań
były też stosunki majątkowe w małżeństwie,
podział gospodarstwa rolnego, zasady odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
Koordynatorem akcji była adw. Joanna
Kuczyńska-Leszczyńska. Spotkania edukacyjne przeprowadzili: adw. Urszula Rybska-Stocka, adw. Mara Firfa, adw. Joanna Kuczyńska-Leszczyńska, apl. adw. Marek Jaroch.
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Akcje edukacyjne w innych miastach
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Komisja Edukacji działająca przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Białymstoku widzi
potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w miastach położonych poza miejscowością, w której mieści się siedziba izby.

Organizacja akcji edukacyjnej przez komisję
odbywa się według następującego harmonogramu: wybór koordynatora akcji, ustalenie
zespołu adwokatów chętnych do prowadzenia zajęć, przygotowanie listów intencyjnych,
przesłanie ich za zgodą dziekana do wytypowanych podmiotów, zawarcie porozumień.

Aktualnie prowadzone są prace mające
na celu przygotowanie akcji edukacyjnej
w Grajewie. W kolejnych latach planowane
są akcje w innych miastach naszego regionu. Przeprowadzenie ich zakłada zaangażowanie adwokatów wykonujących zawód
w tych miejscowościach.

Akcja edukacyjna w Grajewie zaplanowana
jest na drugą połowę 2018 r. oraz pierwszą
połowę 2019 r. Zostanie ona przeprowadzona w dwóch zespołach szkół ogólnokształcących (zajęcia WOS i godziny wychowawcze),
spółdzielni mieszkaniowej oraz w ramach
Uniwersytetu III Wieku w Grajewie.

IZBA ADWOKACKA W BYDGOSZCZY

Od listopadza 2015 r. Izba Adwokacka w Bydgoszczy realizuje projekt „Mediacje w szkole w praktyce”. Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty
w Bydgoszczy podjęły współpracę na rzecz upowszechnienia wiedzy o sposobach rozwiązywania sporów. Zaplanowano 5 etapów programu:
1. Szkolenie dla pracowników Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy oraz delegatury
toruńskiej.
2. Konferencja inauguracyjna – wzięło w niej
udział 59. przedstawicieli szkół, które
zgłosiły swój udział w projekcie. Adwokaci
i aplikanci adwokaccy zaprezentowali swoje wystąpienia dotyczące następujących
tematów: „Mediacje jako alternatywne
metody rozwiązywania sporów”, „Mediator – zawód czy misja?”, „Mediacje szkolne jako sposób rozwiązywania konfliktów
społecznych i kształtowania postaw obywatelskich na poziomie szkoły”, „Dobre
praktyki mediacji rówieśniczych”.
3. Szkolenia dla nauczycieli.
4. Spotkania w szkołach – w ramach pierwszej edycji adwokaci i aplikanci adwokaccy izby przeprowadzili 4 godzinne
szkolenia w 41. szkołach. W ramach
drugiej edycji szkoleniem objętych było
55. uczniów z 13. szkół województwa
kujawsko-pomorskiego.

5. Konferencja podsumowująca odbyła się
8 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej
Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Udział w niej
wzięli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół objętych programem „Mediacja
w szkole w praktyce”.
Efektem programu było przeszkolenie 820.
mediatorów rówieśniczych z 41. szkół województwa kujawsko-pomorskiego. W trakcie
zajęć z adwokatami uczniowie poznali tajniki
pracy mediatora i nauczyli się na przykładach
rozwiązywać konkretne sytuacje konfliktowe.
„Masz prawo do prawnika” – bydgoska akcja realizowana w ramach obchodów Europejskiego Dnia Prawnika oraz Światowego
Dnia Praw Człowieka – 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 i osób, które dopiero
planują założenie sprawy i chciałyby skorzystać z pomocy prawnika. W ramach akcji bydgoscy adwokaci odwiedzili seniorów
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z bydgoskiego Domu Dziennego Pobytu „Senior”. W trakcie spotkania informowali starsze
osoby, w jaki sposób nie dać się wykorzystać
oszustom stosującym metody „na wnuczka”,
„na kuzyna z Ameryki” czy „na policjanta”.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem
bydgoskich mediów. Przebieg relacjonowały
ogólnopolskie i lokalne media, m.in. Polskie
Radio Program Trzeci, Radio TOK FM, Radio Eska Bydgoszcz, Radio Pogoda, Radio
RMF Maxx, „Express Bydgoski”, „Gazeta Pomorska” i TVP Bydgoszcz. Ogółem z pomocy
skorzystało ok. stu osób.
„Jak bez obaw założyć i prowadzić własny
biznes” – w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, z inicjatywy Prezydenta Miasta,
w ramach Bydgoskiego Klubu Przedsiębiorczych Mam odbyło się spotkanie mające
na celu motywowanie bydgoskich matek
do powrotu do pracy. Spotkanie zostało
poświęcone tematowi „Jak bez obaw założyć i prowadzić własny biznes”. Omówiono zasady zakładania własnej działalności
gospodarczej oraz formy jej prowadzenia.
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Omówiono także kwestie odpowiedzialności małżonka za długi firmowe oraz wady
i zalety prowadzenia działalności pod cudzym szyldem i na cudzy rachunek.
„Konsumencie Trzeciego Wieku, kupuj z głową – czyli prawo konsumenckie w praktyce”
– spotkanie skierowane do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Agora Nestora”
działającego przy MCK, którego ORA Bydgoszcz jest partnerem merytorycznym, a adw.
Justyna Mazur pełni rolę członka honorowego Rady Programowej UTW. Podczas wykładu zaprezentowano seniorom, jak rozsądnie robić zakupy, korzystając z uprawnień
zagwarantowanych przez prawo. Uczestnicy
dowiedzieli się między innymi, jakie przysługują im uprawnienia wynikające z reklamacji, czym reklamacja różni się od gwarancji,
kto decyduje o wyborze roszczeń i jak je realizować oraz jak robić zakupy przez internet. Wykładowi towarzyszyła projekcja filmu z Archiwum B. „Made in BydGHOST”
o bydgoskich kultowych produktach, które
rozsławiły miasto w Polsce i na świecie.

IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE

Okręgowa Rada Adwokacka w nawiązaniu
do obchodów Stulecia Adwokatury Polskiej
podjęła współpracę z Urzędem Miasta w Częstochowie, w ramach której cyklicznie (co
kwartał) organizowane są spotkania edukacyjne w postaci wykładów dla społeczeństwa.
Do tej pory odbyły się dwa takie wykłady:

22 marca 2018
UBEZWŁASNOWOLNIENIE – TEORIA I PRAKTYKA
– tak brzmiał tytuł służącego edukacji
prawnej wykładu, który odbył się w sali
sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie
20 marca 2018 r.
Wykład został zorganizowany przez Wydział
Polityki Społecznej Urzędu Miasta oraz Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.
Gości przywitała Aleksandra Przedpełska,
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
w Częstochowie, a wykład poprowadził adwokat Piotr Fik, kierownik ds. doskonalenia
zawodowego ORA i koordynator ds. nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wydarzenie służyło edukacji prawnej, realizowanej na podstawie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej, a także było związane z obchodami Stulecia Adwokatury Polskiej.
Relację z tego wydarzenia można zobaczyć
pod adresem: http://www.czestochowa.pl/
page/7,aktualnosci.html?id=10514

Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość indywidualnych konsultacji prawnych.
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prawnymi z zakresu przedsiębiorczości,
w tym konstytucji biznesu, swobody działalności gospodarczej oraz dofinansowania na
jej rozpoczęcie.
Zagadnienia te przybliżył adwokat Piotr Fik,
kierownik ds. doskonalenia zawodowego
ORA i koordynator ds. nieodpłatnej pomocy
prawnej. Po wykładzie uczestnicy mieli możliwość indywidualnych konsultacji prawnych.

13 czerwca 2018
SPOTKANIE INFORMACYJNE
– EDUKACJA PRAWNA
„Przedsiębiorczość dla młodych” – to tytuł
spotkania informacyjnego, które odbyło się
w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie.
Młodzież szkół ponadgimnazjalnych miała okazję zapoznać się z zagadnieniami
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Wydarzenie służyło edukacji prawnej, realizowanej na podstawie ustawy o nieodpłatnej
pomocy prawnej. Było także związane z obchodami Stulecia Adwokatury Polskiej.
Organizatorami spotkania, które odbyło się
12 czerwca br., był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Częstochowie.
Relację z tego wydarzenia można zobaczyć
pod adresem: http://www.czestochowa.pl/
page/7,aktualnosci.html?id=10932

POMORSKA IZBA ADWOKACKA W GDAŃSKU

I. OMÓWIENIE PROGRAMÓW
EDUKACYJNYCH KOMISJI EDUKACJI
PRAWNEJ PRZY OKRĘGOWEJ
RADZIE ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU

II. ORGANIZACJA KOMISJI EDUKACJI
PRAWNEJ PRZY OKRĘGOWEJ
RADZIE ADWOKACKIEJ W GDAŃSKU
I JEJ DZIAŁANIA

Cel działania

Pod względem organizacyjnym na czele Komisji Edukacji Prawnej stoi przewodniczący
Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Gdańsku, aktualnie
jest nim adwokat Marcin Derlacz. Przewodniczący kieruje pracą członków komisji. Część
spośród członków komisji bezpośrednio odpowiada za wdrożenie ustalonych wcześniej
strategicznych działań oraz ich dalsze sprawne funkcjonowanie. Pozostali wspierają tych
pierwszych w zależności od rozmiaru problemu. Poszczególni członkowie komisji, którzy
wdrażają konkretne plany, cyklicznie sporządzają i składają sprawozdania z prowadzonej
działalności. Jako sektory odpowiedzialności
członków komisji wskazać można m.in. koordynowanie programu „Adwokat przydaje
się w życiu” – akcja młodzież na wskazanym
terenie, akcja senior, akcja przedsiębiorca,
akcja nauczyciel, organizacja konferencji od
strony technicznej czy też prowadzenie profilu programu „Adwokat przydaje się w życiu”
na Facebooku.

Celem działania Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Gdańsku jest koordynacja istniejących
oraz tworzenie nowych projektów edukacyjnych w ramach Pomorskiej Izby Adwokackiej. Komisja Edukacji Prawnej stawia przed
sobą w szczególności następujące cele:
• zacieśnienie współpracy środowiska adwokackiego ze światem nauki oraz innymi
zawodami prawniczymi,
• promowanie korzystania z pomocy
adwokata,
• upowszechnienie szeroko pojętej edukacji
prawnej.
W chwili obecnej Komisja Edukacji Prawnej realizuje dwa szeroko zakrojone projekty,
w których praktyka przenika się z edukacją
i nauką. Są nimi: program edukacyjny: „Adwokat przydaje się w życiu” oraz organizowane konferencje naukowe.
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Osobą całościowo koordynującą działania
edukacyjne w ramach Pomorskiej Izby Adwokackiej jest przewodniczący Komisji Edukacji Prawnej adwokat Marcin Derlacz

PROGRAM EDUKACYJNY:
„ADWOKAT PRZYDAJE SIĘ W ŻYCIU”
Program edukacyjny pod nazwą: „Adwokat
przydaje się w życiu” (dalej również: APŻ)
funkcjonuje od 2014 r. Jest skierowany do
młodzieży, seniorów, przedsiębiorców oraz
nauczycieli. Każdy z powyższych sektorów
oddziaływania ma własne schematy postępowania oraz stawiane przed nim zadania,
jednak każdemu z nich przyświecają nadrzędne cele, którymi są: rozpowszechnianie
wiedzy prawnej oraz przybliżanie społeczeństwu adwokatury.
Aktualnie, odpowiednio do ww. sektorów
oddziaływania, program APŻ podzielony
jest na cztery sekcje nazywane odpowiednio:
akacja „młodzież”, akcja „senior” oraz akcja
„przedsiębiorca” i akcja „nauczyciel”.
Adres profilu programu edukacyjnego APŻ
utworzonego na portalu społecznościowym
Facebook to: https://www.facebook.com/
adwokatprzydajesiewzyciu
Poniżej przedstawiono założenia akcji „młodzież”, akcji „przedsiębiorca” oraz akcji „senior”.

AKCJA „MŁODZIEŻ”
Akcja „młodzież” skierowana jest do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Warto zaznaczyć, że programem objęto zarówno standardowe szkoły podstawowe (od
klas VII) i licea ogólnokształcące, jak i szkoły
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zawodowe, szkoły dla dorosłych oraz szkoły specjalne. W tych ostatnich, jakkolwiek
uczniowie wymagają szczególnego podejścia,
zapotrzebowanie na znajomość prawa wśród
uczestników wykładu można ocenić jako
większą aniżeli w przypadku zwykłych placówek edukacyjnych. Aktualnie programem
objęte są tylko szkoły publiczne.
W ramach programu „Adwokat przydaje
się w życiu” Komisja Edukacji Prawnej przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku
stara się objąć szkoły z całego obszaru właściwości Pomorskiej Izby Adwokackiej. Spośród
aplikantów adwokackich i adwokatów będących członkami izby wybiera się osoby, które kolejno obejmują koordynację programu
APŻ – akcja „młodzież” w poszczególnych
rejonach, np. Sopot, Gdynia lub Gdańsk
i jednocześnie stają się członkami Komisji
Edukacji Prawnej.

Opis procedury cyklicznego
działania w ramach akcji „młodzież”
Pierwszym krokiem w realizacji akcji „młodzież” jest sporządzenie przed rozpoczęciem
roku szkolnego, przez miejscowo właściwego
koordynatora – członka Komisji Edukacji
Prawnej – listy publicznych placówek edukacyjnych, które funkcjonują na jego obszarze
działania. Forma sporządzenia listy jest indywidualną sprawą koordynatora. Z dotychczasowej praktyki wynika jednak, że najlepszą
jak dotąd formą jej sporządzenia, jest forma
tabelaryczna, z wyróżnionymi odpowiednio kolumnami: numer porządkowy, nazwa
szkoły (nazwa, adres i kontakt), koordynator
szkoły (kontakt), uwagi, termin zajęć w I semestrze, termin zajęć w II semestrze, osoba
prowadząca zajęcia (dane i kontakt) oraz kolumna przeznaczona na oznaczenia własne

koordynatora. Forma ta umożliwia zapisanie
wszystkich danych w jednym miejscu oraz
ich odpowiednią edycję w trakcie funkcjonowania programu w roku szkolnym. Umożliwia ona również szybkie porównanie oraz
łączenie informacji między koordynatorami
z różnych obszarów.
Kolejno przesyłane są do nowych szkół,
podpisane przez dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej w Gdańsku zaproszenia do
wzięcia udziału w programie: „Adwokat
przydaje się w życiu”. Do placówek, które
brały udział w programie w przeszłości lub
kontynuują swój udział, przesyłane jest zaproszenie drogą mailową na oficjalny adres
poczty elektronicznej szkoły.
Każdej szkole w ramach programu proponuje się przeprowadzenie zajęć w wymiarze
dwóch godzin lekcyjnych w semestrze z wybranego zagadnienia prawnego. Kwestia, jak
szkoła wykorzysta wymiar godzinowy zajęć,
tj. czy będą one prowadzone dla tej samej
klasy w ustalonym programie z jednego
działu, z różnych działów, czy będą to cztery godziny zajęć, a każda z nich dla innej
klasy, stanowi kwestię do ustalenia między
koordynatorem szkoły a właściwym miejscowo koordynatorem APŻ lub ewentualnie
samym skierowanym do przeprowadzenia
zajęć członkiem izby. Każdorazowo zajęcia
z nową klasą poprzedzone są odpowiednim
przedstawieniem powołania, jakim jest wykonywanie zawodu adwokata.
Szkoły zgłaszają swój udział za pośrednictwem
e-maila przesłanego na utworzony w tym celu
adres poczty elektronicznej, do którego dostęp mają członkowie komisji. Członkowie
komisji odpowiednio, według właściwości
miejscowej, odpowiadają na pisma placówek

edukacyjnych, oznaczając je jako szkoły, które zgłosiły się do programu i dalszy kontakt
z nimi prowadzą już indywidualnie.
Następnie, na sporządzoną listę wprowadza się zgłoszenia szkół, wskazanych koordynatorów, terminy i tematy zajęć. Kiedy
obciążenie godzinowe oraz tematyczne jest
już możliwe do oszacowania, koordynatorzy
przystępują, zgodnie z obranym przez siebie
systemem, do wskazywania odpowiednich
wykładowców z listy chętnych adwokatów
i aplikantów adwokackich. Dzieje się tak aż
do momentu zoptymalizowania programu
zajęć w danym roku.
Opisane działania można powtórzyć przed
feriami zimowymi w odniesieniu do szkół,
które nie odpowiedziały na zaproszenie
w pierwszym semestrze. Przy czym trzeba
wziąć pod uwagę, iloma prowadzącymi zajęcia dysponujemy i proponować zajęcia w wymiarze dwóch godzin w semestrze letnim.

Forma i treść zajęć
Istotne jest, że forma zajęć nie jest sztywno ustalona ani przez okręgową radę,
ani przez komisję czy też koordynatorów
APŻ. To, jaką finalnie formę będą miały zajęcia, tj. np. wykładu, prezentacji
multimedialnej czy inscenizacji procesu
– pozostaje w gestii prowadzącego. Jednocześnie każdy z wykładowców proszony jest, aby bez względu na przeznaczony
mu czas dla jednej klasy, miał na uwadze
możliwe najszersze przedstawienie zawodu adwokata przed przystąpieniem do
konkretnego tematu zajęć. Oczywiście
zdarza się, że cała lekcja zgodnie z planem dotyczy właśnie kwestii wykonywania zawodu adwokata.
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Komisja Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku ma
przygotowane przykładowe plany zajęć dla
tych praktyków, którzy chcą poprowadzić
zajęcia z młodzieżą, a wcześniej nie mieli
okazji korzystać z wiedzy prawnej w ten
konkretny sposób. Korzystanie z nich jest
w pełni dobrowolne.
Prowadzący zajęcia proszeni są o wykonanie –
w miarę możliwości – zdjęć z prowadzonych
lekcji oraz przesyłanie ich koordynatorom
wraz z co najmniej jedno- dwuzdaniową notatką, np. „W dniu 01.10.2018 r. przeprowadzono w szkole X w ramach akcji »Adwokat
przydaje się w życiu« – akcja młodzież zajęcia
z klasą Y o tematyce Z. Zajęcia poprowadził
aplikant adw. Q”.

Prognozowany efekt zajęć
w ramach akcji „młodzież”
Przede wszystkim edukacja prawna prowadzona przez praktyków – adwokatów i aplikantów adwokackich – podnosi świadomość
prawną wśród młodzieży. Bez względu na
liczbę zajęć, świadomość prawna w danej
grupie wzrasta, a to w opinii komisji jest
zawsze zjawiskiem pozytywnym. Obywatel, który zetknął się z programem, choćby
w zakresie pojedynczych zajęć, zawsze będzie
umiejętniej korzystał z przekazanej mu wiedzy i profesjonalnej pomocy prawnej.
Osoba biorąca udział w programie APŻ – akcja „młodzież”, będąca uczniem konkretnej
szkoły, będzie wiedziała, kim jest adwokat, jakim zakresem wiedzy i umiejętnościami argumentacji dysponuje. Wiedzę tę uczeń czerpie
zaś z bezpośredniego kontaktu z praktykiem,
członkiem izby, a nie z filmów lub książek,
często kreujących te postacie w oderwaniu
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od rzeczywistości. Jednocześnie przybliżenie
młodym ludziom faktu skomplikowania niektórych kwestii prawnych wpływa na zrozumienie przez nich, dlaczego i kiedy powinni
udać się po profesjonalną pomoc prawną, aby
działać we właściwym czasie w ochronie swojego szeroko rozumianego interesu. Doskonałym przykładem są zajęcia z procedury karnej,
gdzie jasno widać, na jakim etapie sprawy powinien w niej wziąć już udział adwokat. Efektywnie powinno to z kolei wpłynąć na popularyzację korzystania z usług profesjonalnych
prawników w rozwiązywaniu problemów
obywateli, zanim te przyjmą końcowe stadium, tak często przedstawiane adwokatom
jako sytuacja wyjściowa danej sprawy.
Wspomniane wcześniej notatki osób prowadzących zajęcia służą także celom pozyskiwania informacji przez Komisję Edukacji
Prawnej, a także są podstawą materiałów medialnych oraz sprawozdawczych.
Na podstawie informacji ze sprawozdań
można określić kolejne strategiczne zadania
komisji, np. zapotrzebowanie na wykładowców prowadzących zajęcia z konkretnej tematyki, konieczność utworzenia odpowiednich
prezentacji, całych bloków szkoleniowych lub
materiałów edukacyjnych.
Materiał sprawozdawczy, po odpowiednim
opracowaniu, jest też wykorzystywany na
stronach internetowych oraz na profilach
APŻ w portalach społecznościowych – celem propagowania tak samego funkcjonowania programu „Adwokat przydaje się w życiu”, jak i dostarczania dodatkowej energii
do działania samej Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Poprzez obecność w mediach rośnie
świadomość społeczna istnienia izby nie tylko
jako samorządu zawodowego zrzeszającego

adwokatów, ale także ważnego społecznie
organu zwiększającego wiedzę i świadomość
prawną społeczeństwa.
Warto podkreślić, że członkowie Komisji Edukacji Prawnej prowadzą w ramach
pierwszych zajęć organizacyjnych z aplikantami I roku krótki blok informacyjny, dotyczący możliwości wzięcia udziału w programie APŻ – akcja „młodzież”, sposobu jego
funkcjonowania, sposobu prowadzenia zajęć
oraz pokrótce przedstawiają zalety uczestnictwa w nim. Pomijając ewidentne efekty
oddziaływania na młodzież – opisane wcześniej – sami aplikanci adwokaccy poprzez
prowadzenie zajęć mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych, publicznej wypowiedzi oraz wykorzystania wiedzy teoretycznej w kontrze do osób
często mających minimalną świadomość
prawną, których zainteresowanie konkretnymi kwestiami i pytania działają niezwykle
kształcąco na samego prowadzącego zajęcia.

Koordynatorami programu „Adwokat przydaje
się w życiu” – akcja „młodzież” w ramach działalności Komisji Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku są:
• adw. Agnieszka Kapała-Sokalska – a.kapala-sokalska@aks-adwokat.pl,
• adw. Małgorzata Głódkowska – m.glodkowska@gmail.com,
• adw. dr Łukasz Kodłubański – lukasz.
kod@gmail.com,
• adw. Michał Szarmach – msz@onet.pl,
• apl. adw. Krystian Dzięgielewski – krystian.dziegiel@gmail.com.

AKCJA „SENIOR”
Koordynatorem programu „Adwokat przydaje się w życiu” – akcja „senior” w ramach
działalności Komisji Edukacji Prawnej przy
Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku jest adw. Agnieszka Kapała-Sokalska –
a.kapala-sokalska@aks-adwokat.pl

W ramach akcji „młodzież” możliwe jest rozszerzenie współpracy pomiędzy izbą a szkołą
poprzez podpisanie porozumienia o patronacie. Wówczas liczba zajęć przeprowadzanych
w szkole się zwiększa, placówka edukacyjna i Pomorska Izba Adwokacka wzajemnie
wspierają się w publikacjach materiałów informacyjnych, zaś efekty i prestiż funkcjonowania programu APŻ wzrastają.

Akcja ta opiera się głównie na współpracy
z klubami seniora, zaś w jej ramach poruszane są zagadnienia szczególnie interesujące tę
grupę społeczną.

W 2017 roku dzięki zaangażowaniu członków komisji oraz adwokatów i aplikantów
adwokackich spoza jej grona w program „Adwokat przydaje się w życiu” udało się przeprowadzić szkolenia w kilkudziesięciu szkołach na obszarze funkcjonowania Pomorskiej
Izby Adwokackiej, ze szczególnym uwzględnieniem szkół na terenie Trójmiasta i okolic.

Akcja ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem adresatów szkoleń.

Tematyka akcji to przykładowo zajęcia o tematyce: senior jako pacjent, senior jako spadkodawca, senior jako ubezpieczony, senior
w rodzinie, senior jako dłużnik.

W okresie od września 2017 r. do czerwca
2018 r. odbyło się ponad 30 szkoleń dla seniorów zgrupowanych w różnych klubach,
środowiskowych domach samopomocy, fundacjach, domach pomocy społecznej. Zajęcia
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odbywały się przede wszystkim w Gdańsku,
ale także w Gdyni oraz w Helu.
Niektóre gdańskie szkolenia były koordynowane we współpracy z Radą Dzielnicy
Wrzeszcz Dolny oraz z Radą Dzielnicy Przymorze Wielkie.
Szkolenia dla seniorów stanowiły ponadto
element programu II Pomorskiego Tygodnia
Edukacji Prawnej (listopad 2017 roku) oraz
III Pomorskiego Tygodnia Edukacji Prawnej
(marzec 2018 roku). Adwokaci i aplikanci adwokaccy współprowadzili wówczas szkolenia
z przedstawicielami innych zawodów prawnych, głównie sędziami.
W czerwcu 2018 r., w ramach Gdańskiej Parady i Pikniku Seniora, którego organizatorami był Urząd Miejski w Gdańsku i Rada
Dzielnicy Gdańsk Śródmieście, a koordynatorami: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Fundacja Sztuka Życia
„Niepokonani”, adwokaci i aplikanci pełnili
dyżur przy stoisku edukacyjnym, udzielając
porad prawnych seniorom.
W czerwcu br. Pomorska Izba Adwokacka
w Gdańsku stała się sygnatariuszem Gdańskiej Deklaracji Współpracy na Rzecz Bezpieczeństwa Seniorów. Do deklaracji, oprócz
adwokatów, przystąpili przedstawiciele innych środowisk zawodowych, w szczególności sędziowie, radcy prawni, notariusze i nauczyciele. Deklarację podpisali także m.in.
przedstawiciele Pracodawców Pomorza oraz
Wiceprezydent Miasta Gdańska.
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AKCJA „PRZEDSIĘBIORCA”
Koordynatorami programu „Adwokat przydaje się w życiu” – akcja „przedsiębiorca”
w ramach działalności Komisji Edukacji
Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku są:
• adw. Joanna Gręndzińska – jgrendzinska@
gmail.com
• adw. Paweł Górski – gorski@kagg.pl
Akcja ta powstała z uwagi na częste zmiany
w obszarze prawa gospodarczego, w związku
z czym wdrożono nowy program edukacyjny,
którego adresatem jest środowisko szeroko pojętego biznesu. W tym celu Komisja Edukacji
Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku rozpoczęła wydawanie dwustronicowego biuletynu, na łamach którego
przedsiębiorcy będą informowani o wchodzących w życie zmianach w prawie, wdrożonych
lub planowanych pracach legislacyjnych oraz
najnowszym orzecznictwie dotykającym problematyki istotnej z punktu prowadzenia własnego biznesu. Autorzy biuletynu za szczególne
obszary zainteresowania uznają takie dziedziny prawa, jak: prawo nowych technologii,
prawo inwestycyjne i nieruchomości, prawo
podatkowe, prawo spółek handlowych, swoboda działalności gospodarczej oraz sądownictwo arbitrażowe. Pomorska Izba Adwokacka
w Gdańsku za cel projektu stawia sobie zapoznanie przedstawicieli pomorskiego biznesu
z informacjami o istotnych z ich punktu widzenia zmianach w prawie. Celowi temu służy cykliczne wydawanie biuletynu. Informacje
zawarte w przygotowanych materiałach stanowić będą dla przedsiębiorców stosowny impuls
do kontaktu z prawnikiem celem uzyskania
w odpowiednim czasie profesjonalnej pomocy prawnej. Jednocześnie wyrażamy nadzieję,
iż wśród podmiotów, które zawód adwokata

postrzegają jako zawód prawniczy skupiający
swoją uwagę na świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym, dostrzeżone zostanie,
iż członkowie Pomorskiej Izby Adwokackiej
w Gdańsku są również wyspecjalizowanymi
prawnikami gotowymi świadczyć profesjonalne usługi na rzecz podmiotów gospodarczych.
W ramach akcji „przedsiębiorca” Pomorska Iza
Adwokacka rozpoczęła współpracę z dwoma
organizacjami pracodawców – Pracodawcami Pomorza oraz Izbą Rzemieślniczą Małych
i Średnich Przedsiębiorstw. W obu organizacjach przeprowadzono szkolenia z wdrożenia
procedury RODO.

Działalność związana z organizacją konferencji
Działalność w postaci organizacji konferencji naukowych jest jednym ze sztandarowych
przedsięwzięć, których może się podjąć organ
samorządowy w celu pogłębiania znajomości
prawa, tak wśród samych prawników, jak
i innych zainteresowanych tematem konkretnych wykładów osób. Do 2017 r. włącznie
Komisja Edukacji Prawnej przy Okręgowej
Radzie Adwokackiej w Gdańsku zorganizowała trzy takie konferencje.
Pierwsza edycja konferencji dotyczyła prawa medycznego, następnie w 2016 r. tematem przewodnim konferencji było prawo transportowe.
W 2017 r. odbyła się III Konferencja
Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej
„Prawo sportowe”, która wzorem roku
2016 poszerzona została o panel dla aplikantów, studentów i doktorantów. Konferencja oraz panel aplikantów zostały bardzo dobrze przyjęte przez uczestników.
Zwieńczeniem przedsięwzięcia ma być
publikacja pokonferencyjna.

W roku 2018 zorganizowana zostanie kolejna
– czwarta – konferencja naukowa na temat
prawa własności intelektualnej. Konferencja
odbędzie się 8 listopada 2018 r. w Wyższej
Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
W chwili obecnej osobą odpowiedzialną
z ramienia komisji za organizację konferencji jest w szczególności adwokat dr Dominika Wetoszka.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
KOMISJI EDUKACJI PRAWNEJ
Niezależnie od przedstawionych programów
w roku bieżącym Komisja Edukacji Prawnej
aktywnie zaangażowała się w organizację obchodów Stulecia Adwokatury Polskiej, czego
wyrazem była debata zorganizowana w dniu
18 maja 2018 r. w Europejskim Centrum
Solidarności pod przewodnim hasłem: „Wolność, Samorządność, Adwokatura – wiosna
czy jesień?” w trakcie której gościliśmy m.in.
prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw.
Jacka Trelę, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej adw. Jerzego Glanca.
W charakterze prelegentów wystąpili:
• prof. Monika Płatek,
• red. Marta Abramowicz,
• ks. Krzysztof Niedałtowski,
• prof. Piotr Dominiak,
• prof. Jacek Jassem,
• prof. Jerzy Zajadło,
• adw. Andrzej Zwara.
W obchody Stulecia Adwokatury wpisało się
także zasadzenie drzewa upamiętniającego
to wydarzenie. Nastąpiło to również w dniu
18 maja 2018 r.
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Dodatkowo w roku 2018 Komisja Edukacji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej
w Gdańsku we współpracy z Komisją Historyczną inauguruje program inscenizacji tzw.
procesów historycznych. Pierwsza z nich odbyła się 20 października 2018 r. i dotyczyła
procesu Alberta Forstera, a odtwórcami poszczególnych ról procesowych byli aplikanci
adwokaccy Pomorskiej Izby Adwokackiej.
Członkowie komisji, a także osoby spoza jej
grona, angażowali się także w przedsięwzięcia edukacyjne organizowane przez inne instytucje, takie jak Tydzień Edukacji Prawnej
organizowany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku czy też Tydzień Konstytucyjny.
Załączniki:
• wzór porozumienia dotyczącego współpracy i objęcia patronatem,
• plan zajęć – blok karny,
• biuletyn dla przedsiębiorcy.

POROZUMIENIE
DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY
I OBJĘCIA PATRONATEM
zawarte w Gdańsku w dniu …… 2018 roku
pomiędzy:
Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku,
ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk,
reprezentowaną przez: Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Dariusza
Strzeleckiego
a
Szkołą …, ul. …,
reprezentowaną przez: Dyrektora …,
zwanymi dalej łącznie: Stronami.
Koordynatorzy Stron:
– z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej:
…,
– z ramienia Szkoły …: …
Zważywszy, że Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku w ramach swojej szerokiej
działalności szerzy wiedzę prawną wśród
młodzieży szkolnej, realizując program edukacyjny pod nazwą: „Adwokat przydaje się
w życiu”, a Szkoła … jest zainteresowana jego
wdrożeniem w szerokim zakresie i objęciem
patronatem przez Pomorską Izbę Adwokacką
w Gdańsku, Strony zawierają niniejsze Porozumienie o treści następującej:
§1
Założenia współpracy
Edukacja prawna prowadzona przez adwokatów i aplikantów adwokackich, jako praktyków, podnosi świadomość prawną wśród
młodzieży. Świadomy prawnie obywatel
umiejętnie korzysta z wiedzy prawnej w życiu
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prywatnym, zawodowym i publicznym. Rzetelna wiedza prawna stanowi narzędzie służące nie tylko do świadomego korzystania
z własnych praw, ale również kształtuje postawy młodych ludzi pod kątem respektowania praw innych osób. Znajomość prawa daje
ponadto możliwość bycia aktywnym i świadomym obywatelem.
§2
Cel współpracy
Celem partnerów niniejszego porozumienia
jest wspólna realizacja zadań edukacyjnych
w zakresie prawa, a w szczególności:
• zapoznanie młodzieży szkolnej z podstawami prawa i zasadami funkcjonowania
wymiaru sprawiedliwości,
• podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach Państwa i prawa,
• budowanie szacunku do Państwa i prawa,
• budowanie postaw obywatelskich, etycznych wśród młodego pokolenia Polaków,
• podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, tj. mających na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu,
• zainteresowanie młodzieży prawem pod
kątem dalszego kształcenia się młodzieży
w tym kierunku,
• zapoznanie młodzieży z prawami dziecka,
• uświadomienie młodzieży odpowiedzialności karnej nieletnich,
• przekazanie młodzieży, jak należy postępować w przypadku wystąpienia przemocy domowej,
• zapoznanie młodzieży z prawami konsumenta oraz wskazanie, jakie instytucje
służą ochronie konsumenta oraz na jakiej
zasadzie działają,
• zapoznanie młodzieży z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu,

• zapoznanie młodzieży z zagadnieniami
z zakresu prawa rodzinnego, w tym prawem do alimentacji,
• zapoznanie młodzieży z zasadami zawierania umów, jak również z zagadnieniami
z zakresu prawa autorskiego,
• przekazanie młodzieży wiedzy na temat
alternatywnych metod rozwiązywania
konfliktów.
§3
Zadania Koordynatorów
1. Koordynator z ramienia Szkoły … odpowiada w szczególności za:
• zaplecze lokalowe, techniczne i osobowe
do prowadzenia zajęć z edukacji prawnej
w Szkole Podstawowej nr 18 w Gdyni,
• zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami,
• kontrolę i monitorowanie realizacji Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje
się w życiu” oraz sporządzanie rocznych
sprawozdań z powziętych działań,
• informowanie na stronie internetowej
Szkoły … oraz na jej profilu prowadzonym
na Facebooku, a także w innych mediach
o istniejącym porozumieniu pomiędzy
Szkołą … a Pomorską Izbą Adwokacką
w Gdańsku dotyczącym realizacji Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje się
w życiu” w tym o objęciu Szkoły … patronatem Pomorskiej Izby Adwokackiej
w Gdańsku,
• zamieszczanie na stronie internetowej
Szkoły … oraz na profilu Szkoły … prowadzonym na Facebooku, a także w innych
mediach informacji o każdym kolejnym
szkoleniu przeprowadzonym w Szkole
… przez przedstawicieli Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku oraz jednoczesne zamieszczanie logotypów Programu
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Edukacyjnego Pomorskiej Izby Adwokackiej pod nazwą „Adwokat przydaje się
w życiu”,
• przekazywanie Koordynatorowi z ramienia
Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
materiałów z przeprowadzonych w Szkole … zajęć, tj. w szczególności linków do
strony internetowej Szkoły … oraz profilu
Szkoły … na Facebooku, zapisków ze spotkań oraz zdjęć.
2. Koordynator z ramienia Pomorskiej Izby
Adwokackiej w Gdańsku odpowiada w szczególności za:
• zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych szkoleniowców w osobach adwokatów i aplikantów adwokackich do
prowadzenia zajęć w terminach i zakresie
ustalonym pomiędzy stronami,
• zapewnienie sprawnej komunikacji pomiędzy Stronami,
• kontrolę i monitorowanie realizacji Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje
się w życiu” oraz sporządzanie rocznych
sprawozdań z powziętych działań,
• informowanie na stronie internetowej Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku
oraz na profilu Pomorskiej Izby Adwokackiej prowadzonym na Facebooku, a także
w innych mediach o istniejącym porozumieniu pomiędzy Szkołą … a Pomorską
Izbą Adwokacką w Gdańsku dotyczącym
realizacji w Szkole … Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje się w życiu”
w tym objęciu Szkoły … patronatem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
§4
Zobowiązania Stron
1. Pomorska Izba Adwokacka zobowiązuje się do:
• przeprowadzenia cyklicznych szkoleń
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w wymiarze 8 (ośmiu) godzin lekcyjnych
łącznie w roku szkolnym 2018/2019 – o tematach, terminie i godzinach ustalonych
pomiędzy koordynatorami stron,
• objęcia Szkoły … swoim patronatem.
2. Strony umowy zobowiązują się do:
• aktywnego uczestnictwa i współpracy
w realizacji Programu Edukacyjnego „Adwokat przydaje się w życiu”,
• wzajemnego informowania się o ewentualnych zmianach związanych z realizacją
zadań w ramach współpracy,
• gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszego
porozumienia.
§5
Postanowienia końcowe
1. Porozumienie zawarte jest na rok szkolny
2018/2019.
2. Porozumienie może być wypowiedziane
przez każdą ze Stron na piśmie za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, ze
skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca
kalendarzowego.

--------------------------------------Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

--------------------------------------Szkoła …

BLOK KARNY
2h na semestr daje 4h lekcyjne w roku.

Do przedstawienia procedury karnej przydaje się tablica i narysowanie na niej osi czasu
z kolejno dokonywanymi adnotacjami.

Przy jednej godzinie przypadającej na klasę
nie można przekazać wielu informacji z zakresu prawa tak, aby były one pożyteczne dla
młodzieży. Niemniej jednak, jeśli szkoła chce,
aby przeznaczyć po jednej godzinie lekcyjnej
dla każdej klasy, proponuję przeprowadzenie
zajęć nr I przy wykorzystaniu przykładów
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii lub
po prostu skupienie się na samych wykroczeniach lub czynach przepołowionych.

Sporo szkół dysponuje rzutnikami z możliwością podłączenia własnego laptopa, a tym
samym i umożliwienia wyświetlenia prezentacji audiowizualnej. Prezentacja powinna
zostać wykonana w taki sposób, aby wywołać
zainteresowanie i utrzymać skupienie uwagi, a także mobilizować do interaktywnego
działania (np. zamieszczenie między tekstem
ciekawego dla uczniów zdjęcia), a nie funkcjonować niejako zamiast wykładowcy.

Uwagi ogólne:

Zajęcia nr I zawsze powinny zaczynać się od
przedstawienia akcji „Adwokat przydaje się
w życiu”, a kończyć dojściem do charakterystyki zawodu adwokata i jego specyfiki.

Każda szkoła/klasa wymaga indywidualnego
podejścia, wyczucia tematu i poziomu przekazywanej wiedzy – w zależności od specyfiki grupy. Godzina lekcyjna (45 minut) to naprawdę
mało czasu do zagospodarowania. Trzymając
się gotowego wzorca, powinniśmy odpowiednio
wykorzystać przeznaczoną przez szkołę lekcję.
Należy pamiętać, że młodzieży lepiej przekazać mniej informacji, ale w taki sposób,
który zostanie przez uczniów zapamiętany.
Jeśli uczniowie są zainteresowani, zadają pytania odpowiednie do tematu zajęć. Nie należy sztywno trzymać się założonego planu.
Jeśli w wyniku pytań młodzieży dotyczących
przedmiotu zajęć, zdążymy przeprowadzić
tylko część tego, co założyliśmy, to często
będzie to nawet z lepszym skutkiem dla wiedzy uczniów. Trzeba pamiętać o podawaniu
ciekawych przykładów, z którymi młodzież
spotyka się najczęściej w życiu codziennym
(dewastacja, przestępstwa za pośrednictwem
internetu – np. 286 k.k., 212 k.k., narkotyki,
dopalacze, wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości).

Zajęcia nr I
Rozpoznanie grupy (np. wiek, profil klasy,
struktura grupy).
• Przedstawienie programu APŻ.
• Co trzeba zrobić, aby zostać adwokatem
(ile lat trwają studia, jak wygląda egzamin
na aplikację, jak przebiega aplikacja i odpowiednie bloki kształcenia).
• Jakie przepisy regulują wykonywanie zawodu adwokata.
• Czym jest tajemnica adwokacka, czym
jest działanie jedynie na korzyść klienta
w przypadku bloku karnego.
• Dlaczego adwokat jest konieczny w sprawach karnych.

Przejście do zajęć z bloku karnego:

• Gdzie szukać odpowiednich przepisów – pokazać zbiór przepisów i zaznaczyć, że wszystkie przepisy są dostępne w internecie, np. na
stronie: isap.sejm.gov.pl w ich aktualnej wersji.
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• Co mieści się w pojęciu prawa karnego –
podział na prawo karne materialne i karne
procesowe.
• Odpowiedzialność administracyjno-karna
a odpowiedzialność karna.
• Czym jest wykroczenie, a czym jest przestępstwo (art. 1 k.w. i art. 1 k.k., zero-jedynkowość wykroczeń a znikomy stopień
społecznej szkodliwości przestępstwa,
przestępstwa przepołowione, występek
i zbrodnia). Uwagi dla młodzieży w zakresie zachowania podczas kontaktu z funkcjonariuszami organów ścigania – przyjęcie mandatu, odmowa przyjęcia mandatu,
odpowiedzialność karna w sytuacji znieważenia funkcjonariuszy. Przykłady wykroczeń i przykłady przestępstw.
• Gdzie można popełnić przestępstwo, krótkie omówienie art. 3 k.w. i art. 5 k.k.
• Czas i miejsce popełnienia wykroczenia
oraz przestępstwa (art. 4 k.w. i art. 6 k.k.).
• Kto odpowiada za wykroczenie, a kto za
przestępstwo – w szczególności w zakresie
wieku – art. 8 k.w. i 10 k.k. Odpowiedzialność za przestępstwo osoby poniżej 17. roku
życia z zaznaczeniem art. 10 § 2 k.k. i odniesienia w tym zakresie do części szczególnej.

Zajęcia nr II
• Kontratypy
w
kodeksie
karnym
z omówieniem:
– obrona konieczna art. 25 k.k., w tym:
 eksces intensywny (środek),
 eksces ekstensywny (czas),
 wyższa konieczność art. 26 (różnice
między wykładnią przepisu art. 25 k.k.
a art. 26 k.k.),
– ryzyko nowatorskie / eksperyment poznawczy art. 27 k.k.
• Niepoczytalność (art. 31 k.k.) –
z omówieniem.
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• Czym jest społeczne poczucie wymierzenia sprawiedliwości za popełnione przestępstwo. Kwestia kary śmierci (nawiązanie do braku kary śmierci, przykład Krótki
film o zabijaniu).
• Katalog kar (art. 32 k.k.). Rozróżnienie
kary pozbawienia wolności a kary 25 lat
pozbawienia wolności oraz dożywotniego
pozbawienia wolności. Omówienie kwestii
anglosaskiego podejścia do wymiaru kar
w stosunku do kontynentalnego.
• Kim jest sprawca młodociany (art. 115
§ 10 k.k.) a kim nieletni oraz co oznacza
stwierdzenie, że sąd stara się wychować
sprawcę młodocianego i nieletniego (art.
54 k.k.).
• Przedawnienia art. 101 k.k.

Zajęcia nr III
• Zasady postępowania karnego (prawdy
materialnej, obiektywizmu, współdziałania, domniemania niewinności, in dubio
pro reo, bezpośredniości, skargowości,
kontradyktoryjności, inkwizycyjności, legalizmu, oportunizmu, prawa do obrony,
uczciwego procesu).
• Nie można pominąć: zasady legalizmu
(ciekawe i można porównać systemy);
domniemanie niewinności, in dubio pro
reo (np. różne zapisy w różnych latach)
i kontradyktoryjność.
• Dwuinstancyjność sądów. Rola i znacznie
Sądu Najwyższego.
• Statystyka skazań (ponad 90% skazań
z aktów oskarżenia) i co z tego wynika.
• Procedura w przypadku wykroczenia
a w przypadku przestępstwa. Zapytać
uczniów, jakie przestępstwo chcą omówić
(najlepiej przedstawić na przykładzie przestępstwa kradzieży z włamaniem).
• Postępowanie po zgłoszeniu przestępstwa.
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• Postępowanie wyjaśniające – zawiadomienie, pierwsze czynności. Postępowanie
przygotowawcze – podział na in rem / in
personam.
• Strony postępowania przygotowawczego
(pokrzywdzony, podejrzany).
• Postanowienie o wszczęciu dochodzenia/śledztwa albo odmowie wszczęcia
dochodzenia/śledztwa.
• Gromadzenie materiału dowodowego
(świadkowie, monitoring, dokumenty
– z omówieniem).
• Umorzenie dochodzenia/śledztwa.
• Zażalenia na ww. postanowienia i ich rozpoznanie przez sąd.
• Przedstawienie zarzutu (art. 313 k.p.k.).
• Środki zabezpieczające w tym tymczasowe
aresztowanie (art. 249 k.p.k.).
• Zakończenie postępowania przygotowawczego.

Zajęcia nr IV
Postępowanie przed sądem.
• Pytanie na start i kwestie praktyczne: ile
jest rozpraw w sprawie karnej?
• Wspomnieć o podręcznikach regulujących kwestię ubioru stron postępowania
w USA.
• Ilu może być oskarżonych. Wygląd sali sądowej. Kolor togi.
• Skierowanie do sądu aktu oskarżenia lub
alternatywy (np. 335 § 1 k.p.k.).
• Strony
postępowania
(uprawnienia
w procesie).
• Rozpoczęcie przewodu sądowego (art. 385
k.p.k.).
• Postępowanie dowodowe (przesłuchania,
dowody z dokumentów, opinie biegłych
koniecznie z przykładami).
• Przesłuchanie świadków (koniecznie z rolą
adwokata, np. świadek jako osoba starsza, która twierdzi, że widziała sprawcę,
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•
•
•
•
•

a wiemy, że stała w nocy w kuchni, bez
okularów i przy zapalonym świetle, więc
nie mogła widzieć kolorów, np. kurtki
sprawcy).
Kiedy opinia biegłych jest konieczna (art.
193 k.p.k.). Dlaczego czasem tak długo
czeka się na opinię biegłych.
Zamknięcie przewodu i mowy końcowe
stron. Orzekanie.
Postępowanie odwoławcze. Czym jest apelacja i jej kierunek.
Jakie rozstrzygnięcia mogą zapaść
w wyniku rozpoznania sprawy przez sąd
odwoławczy.
Nadzwyczajne środki zaskarżenia – przede
wszystkim:
– wznowienie postępowania (dlaczego
i jaki sąd),
– kasacja (od XIX wieku, podstawy, rola
SN).

Zajęcia nr V

– tylko dla szkół objętych patronatem.
Inscenizacja rozprawy (do opracowania
indywidualnie).

Zajęcia nr VI

– wedle zapotrzebowania zgłoszonego przez
wychowawcę.
Zajęcia z wybranego przez grupę zagadnienia.

IZBA ADWOKACKA W KATOWICACH

Komisja Edukacji Prawnej i Kontaktu ze
Szkołami Wyższymi przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Katowicach realizuje przyjęte
przez radę programową założenia dotyczące
podniesienia poziomu świadomości prawnej
wśród młodzieży, seniorów i przedsiębiorców
w ramach przeznaczonych dla poszczególnych
grup bloków tematycznych. Rada programowa przygotowuje tematykę spotkań uczestników poszczególnych projektów szczególnie
pod kątem zapewnienia ich atrakcyjności,
wypełnienia zapotrzebowania poszczególnych
grup oraz aktualności omawianych zagadnień.
Nadto inicjuje nowe formy aktywności adwokatów w zakresie edukacji prawnej poprzez nawiązywanie kontaktów z placówkami zainteresowanymi przeprowadzeniem cyklu szkoleń.

W RAMACH PROJEKTU
„ADWOKAT DLA UCZNIA”:
Zajęcia odbywały się w szkołach średnich,
z którymi podjęto współpracę w roku 2016,
jak i w nowych placówkach mieszczących się
w Katowicach, Chorzowie, Świętochłowicach,
Dąbrowie Górniczej, Tychach, Gliwicach,
Tarnowskich Górach, Raciborzu, Rybniku.
Spotkania z uczniami szkół średnich realizowane były przez członków naszej izby, zarówno

adwokatów, jak i aplikantów adwokackich, którzy przeprowadzili ponad 100 godzin lekcyjnych w szkołach, z którymi współpracują.
Działalność komisji była przedmiotem zainteresowania lokalnych mediów, w szczególności zauważona i doceniona została działalność adwokatów i aplikantów adwokackich
prowadzących zajęcia dla młodzieży i seniorów na terenie Rybnika.
Dostęp do materiałów na ten temat pod adresem: http://zs1.rybnik.pl/warsztaty-z-dziedziny-prawa-dla-klas-pierwszych.html
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Forma zajęć dobierana jest indywidualnie do
potrzeb i wymagań grupy, tak aby zapewnić
atrakcyjność i możliwość zaangażowania młodego uczestnika zajęć. Adwokaci korzystają
zarówno z rozwiązań umożliwiających udział
młodzieży za pośrednictwem ich smartfonów
(https://www.mentimeter.com), jak również
kazusów przygotowanych przez siebie.
Poniżej przykładowe kazusy opracowane
przez adwokata Michała Miziocha – członka
KEP.

KAZUS 1
Józef K. zmarł w dniu 12.07.2016 r. Nie pozostawił po sobie testamentu. Jego bliscy to
małżonka Małgorzata K., synowie: Adam
K., Piotr K. i Marek K. oraz córka Marta K.,
która zginęła w wypadku samochodowym
w dniu 26.08.2016 r. Marta K. osierociła trójkę dzieci: Bolka, Lolka i Tolę. Józef K. pozostawił po sobie spadek o wartości 300 tys. zł,
a Marta K. nie pozostawiła żadnego majątku.
Kto i ile odziedziczy po spadkodawcy?
Art. 931
§ 1. W pierwszej kolejności powołane
są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy
oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca
małżonkowi nie możebyć mniejsza niż jedna
czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który
by mu przypadał, przypada jego dzieciom
w częściach równych. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do dalszych zstępnych.
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KAZUS 2
Józef K. zmarł w dniu 12.07.2016 r. Jego
bliscy to małżonka Małgorzata K., synowie:
Adam K., Piotr K. i Marek K. oraz córka
Marta K. Józef K. pozostawił po sobie testament, w którym wydziedziczył córkę
Martę K., gdyż nie pomagała mu, gdy ten
był chory przez wiele lat, a jedynie planowała, co zrobi z majątkiem Józefa K. po jego
śmierci. W testamencie postanowił, że cały
majątek daruje pozostałym dzieciom. Adam
K. zrzekł się dziedziczenia (zawarł umowę
z Józefem K.). Córka Marta K. nie pozostawiła po sobie dzieci. Kto i jaki udział dziedziczy po Józefie K.?
Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca
małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna
czwarta całości spadku.
§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który
by mu przypadał, przypada jego dzieciom
w częściach równych. Przepis ten stosuje się
odpowiednio do dalszych zstępnych.
Art. 1008. Spadkodawca może w testamencie
pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku (wydziedziczenie), jeżeli uprawniony
do zachowku:
1. wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego;
2. dopuścił się względem spadkodawcy albo
jednej z najbliższych mu osób umyślnego
przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub
wolności albo rażącej obrazy czci;
3. uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Art. 1009. Przyczyna wydziedziczenia
uprawnionego do zachowku powinna wynikać z treści testamentu.
Art. 1010. § 1. Spadkodawca nie może wydziedziczyć uprawnionego do zachowku, jeżeli mu przebaczył.
§ 2. Jeżeli w chwili przebaczenia spadkodawca nie miał zdolności do czynności prawnych,
przebaczenie jest skuteczne, gdy nastąpiło
z dostatecznym rozeznaniem.
Art. 1011. Zstępni wydziedziczonego zstępnego są uprawnieni do zachowku, chociażby
przeżył on spadkodawcę.
Art. 1048. Spadkobierca ustawowy może
przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec
się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Art. 1049. § 1. Zrzeczenie się dziedziczenia
obejmuje również zstępnych zrzekającego się,
chyba że umówiono się inaczej.
§ 2. Zrzekający się oraz jego zstępni, których
obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają
wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku.
***
Symulacja zawarcia umowy sprzedaży (należy przygotować przykładowy towar, środki
płatnicze oraz imitację paragonu). Należy
wybrać dwójkę uczniów i poprosić o przedstawienie opisanych sytuacji. Kursywą zaznaczamy dialogi, zaś czynności prostą
czcionką. Zadanie dla uczniów: w której
z przedstawionych sytuacji doszło do zawarcia umowy sprzedaży?
S – sprzedawca
K – kupujący

Scena 1

K: Podaje towar sprzedawcy.
S: Wskazuje palcem kwotę do zapłaty (5,00
zł) widniejącą na kasie.
K: Podaje pieniądze (5,00 zł).
S: Przyjmuje pieniądze, „nabija” na kasę i wydaje paragon.
K: Zabiera towar i wychodzi.

Scena 2

K: Podaje towar sprzedawcy – poproszę.
S: Sprzedawca bierze towar i „nabija” cenę na
kasę – pięć złotych.
K: Kupujący podaje odliczoną gotówkę
– proszę.
S: Przyjmuje pieniądze, wydaje towar
i paragon.
K: Odbiera towar i paragon, po czym
wychodzi.

Scena 3

K: Dzień dobry! Pięknie dziś Pani wygląda –
podaje towar sprzedawcy – chcę zakupić ten
długopis.
S: Witam. Miło Pana widzieć – odbiera towar
– już sprzedaję – „nabija” cenę na kasę – poproszę pięć złotych.
K: Bardzo proszę – podaje odliczoną gotówkę.
S: Przyjmuje pieniądze, wydaje towar i paragon – zapraszam ponownie. Do widzenia.
K: Odbiera towar i paragon – Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Imitacja paragonu do powyższego zadania
Sklep Sp. z o.o.
ul. Adwokacka 123
44-200 Rybnik
NIP 1234567890
12.12.2016 r. W1234
PARAGON FISKALNY
----------------------------------Towar – długopis 5.00
Suma PTU A 0.93
----------------------------------Suma: 5.00
Gotówka: 5.00
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KEP (kazus z togą)

Charakteryzując zawód adwokata, prezentujemy słuchaczom togę i pytamy, czy jest jakaś
osoba chętna, która chciałaby ją przymierzyć.
Jeżeli nie ma chętnych, to samodzielnie wybieramy jedną osobę (np. przewodniczącego
klasy).
Gdy wybrana osoba przygotowuje się do
ubrania togi, należy zapytać, czy jest tego
pewna, że zamierza ubrać togę. Następnie
należy zadać kolejne pytanie, czy wskazana
osoba jest adwokatem. Po negatywnej odpowiedzi zadajemy pytanie wszystkim słuchaczom, czy wskazana osoba może ubrać togę.
W tym miejscu (na pewien czas odkładamy
togę) i prosimy jednego ze słuchaczy o przeczytanie następujących przepisów:
• art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 1982 r.
Prawo o adwokaturze (Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi
strój urzędowy adwokatów biorących udział
w rozprawach sądowych, uwzględniając
uroczysty charakter stroju, odpowiedni do
powagi sądu i utrwalonej tradycji);
• § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie
określenia stroju urzędowego adwokatów
biorących udział w rozprawach sądowych
(Strojem urzędowym adwokatów biorących udział w rozprawach sądowych jest
toga);
• art. 61 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971
r. Kodeks wykroczeń (Kto przywłaszcza
sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo
publicznie używa lub nosi odznaczenie,
odznakę, strój lub mundur, do których
nie ma prawa, podlega karze grzywny do
1000 złotych albo karze nagany).
Przeprowadzamy ze słuchaczami dyskusję na
temat używania togi oraz analizujemy treść
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art. 61 § 1 k.w. Czy użycie togi w klasie może
stanowić wykroczenie? Pytania dla słuchaczy:
• Czy toga adwokacka jest strojem, o którym mowa w art. 61 § 1 k.w.?
• Czy używanie togi w klasie (pomieszczeniu) w szkole ma charakter publiczny
zgodnie z art. 61 § 1 k.w.?
• Co w sytuacji, gdy kupię sobie nieruchomość (niezabudowaną, nieogrodzoną itd.)
o wymiarach 2 x 2 m na środku rynku
w jakimś mieście (a rynek będzie miejscem
ogólnodostępnym) i będę na tej działce
używał togi adwokackiej, trzymając w ręku
kartkę z napisem („Adwokat! – zapraszam
do skorzystania z usług”)? Czy w tej sytuacji możemy mówić o wykroczeniu, skoro
jestem na „prywatnym” terenie?
• Czy aktorzy w serialach/filmach popełniają wykroczenie, zakładając togi właściwe
dla różnych zawodów?

W RAMACH PROJEKTU
„ADWOKAT DLA BIZNESU”:
Prowadzona jest stała współpraca z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Tarnowskich Górach,
gdzie przeprowadzane są spotkania z adwokatem dotyczące bieżących zmian w prawie, które
mają znaczenie dla przedsiębiorcy i jego biznesu.
Ostatnim z tematów takich spotkań były nowe
regulacje w ramach RODO.

W RAMACH PROJEKTU
„ADWOKAT DLA SENIORA”:
Nawiązana została stała współpraca z grupami
seniorów, w szczególności na terenie Zagłębia, Zabrza, Rybnika oraz Katowic. Ta grupa
słuchaczy zainteresowana jest w szczególności tematyką praw konsumenta, spadkami,
jak również prawami dziadków w relacjach
z wnukami, których rodzice rozwiedli się.

Przewodniczącą KEP przy ORA w Katowicach jest adw. Anna Prokopowicz (518 267 857,
adwokat@apkancelaria.pl).

Szatę graficzną poszczególnych projektów
stworzyła adw. Magdalena Wojdyło – członek
KEP.
Opiekunem komisji jest adw. Grzegorz Kopeć.
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IZBA ADWOKACKA W KRAKOWIE

W krakowskiej izbie pod koniec roku ruszył program edukacyjny „Po(d)słuchaj
adwokata”. To kilkuminutowe audycje
w formie podcastu, w których poruszane są najbardziej praktyczne zagadnienia
prawne. Audycje te zamieszczane są m.in.
na platformach www.pomocadwokata.
com, www.facebook.com, www.krakow.
pl – do pobrania w formie plików mp3.
Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem. Załączam zdjęcia z nagrań audycji
z adw. Władysławem Pociejem oraz adw.
Aleksandrem Gutem. Planowane jest nawiązanie współpracy z radiem.

W ramach edukacji młodzieży szkolnej przeprowadzona została lekcja dotycząca ustroju
adwokatury, jej zadań i praktyki wykonywania zawodu dla grupy uczniów SOSW
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie.
Ponadto tradycyjnie członkowie naszej izby
biorą udział w Tygodniu Konstytucji, organizowanym przez Stowarzyszenie im. Prof.
Zbigniewa Hołdy oraz w Tygodniu Pomocy
Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem,
zorganizowanym w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości.
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IZBA ADWOKACKA W LUBLINIE

Adwokaci Izby Adwokackiej w Lublinie w ramach zajęć edukacyjnych uczestniczą w zorganizowanych akcjach cyklicznych, jak też
podejmują własne inicjatywy.
Od 2014 r. adwokaci Izby Adwokackiej w Lublinie biorą udział w lekcjach prowadzonych w Europejskim Dniu Prawnika. W 2017 r. adwokaci
prowadzili lekcje w 10. szkołach na terenie Lublina, Zamościa, Chełma, Świdnika i Biłgoraja.
Adwokaci stale uczestniczą w Tygodniu Konstytucyjnym, prowadząc lekcje. W czerwcu
2018 r. 21. adwokatów i aplikantów adwokackich wzięło udział w zajęciach.
Oprócz tego, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli i dyrekcje, w szkołach
prowadzone są zajęcia dotyczące bieżących,
interesujących uczniów tematów. Okręgowa Rada Adwokacka sprawuje patronat nad
dwiema klasami prawniczymi: w III Liceum
Ogólnokształcącym im. Unii Lubelskiej
w Lublinie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.
Od czterech lat Okręgowa Rada Adwokacka sprawuje również patronat nad Konkursem Wiedzy o Prawie przeprowadzanym dla
uczniów szkół ponadpodstawowych.

W kwietniu i maju 2017 r. za pośrednictwem
prasy lokalnej na terenie izby został przeprowadzony kolportaż ulotek (ok. 60 tys.)
informujących o zawodzie adwokata i zadaniach adwokatury.
Od września 2016 r. adwokaci regularnie występują jako eksperci w programie „Pogotowie
radiowe” na antenie Radia Lublin. W każdej
audycji, przy okazji omawiania konkretnej
sprawy danego słuchacza, doradzają i analizują szerszy kontekst omawianego problemu.
Adwokaci starają się reagować również na
bieżące wydarzenia, wyjaśniając problemy
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prawne z nimi związane, m.in. występowali
w lubelskich mediach w roli komentatorów
manifestacji w lipcu 2017 r. i lipcu 2018 r.
w związku z działaniami władz dotyczącymi
reformy sądownictwa.
Adwokaci w mediach udzielają też informacji
w kwestiach prawnych dotyczących codziennych problemów.
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W związku z obchodami Stulecia Adwokatury Polskiej i zbliżającym się jubileuszem
stulecia istnienia Izby Adwokackiej w Lublinie (29 marca 2019 r.) zaplanowano jesienią
br. cykl lekcji w szkołach leżących na terenie
izby. Lekcje mają wyjaśnić istotne dla obywateli kwestie prawne związane z funkcjonowaniem adwokatury oraz zaprezentować
wybitne, zasłużone dla społeczności postaci
adwokatów, którzy pracowali w naszej izbie.

IZBA ADWOKACKA W ŁODZI

DZIAŁANIA EDUKACYJNE ORA W ŁODZI
– kierunki działań, aspekty
praktyczno-organizacyjne

1. Akcja edukacyjna wpisuje się w idee strategii wizerunkowej ORA w Łodzi, której
jednym z głównych celów jest edukowanie
prawne społeczeństwa, oraz stanowi istotną formę promowania działań łódzkiej adwokatury w przestrzeni publicznej. W długofalowej perspektywie akcja ta przyczyni
się do popularyzacji korzystania z pomocy
adwokata, nie tylko w postępowaniu przed
sądem, ale także jako profesjonalnego pełnomocnika – doradcy w prawnych sprawach życia codziennego.
2. Akcja edukacyjna, w I etapie, skierowana
była przede wszystkim do szkół licealnych
oraz seniorów. Dziekan ORA w Łodzi,
w pierwszej fazie, skierował zaproszenie
ofertowe do 26. liceów w okręgu działania ORA w Łodzi. Szkoły były wybierane
subiektywnie przez organizatorów akcji.
W miarę rozwoju akcji szkoły same zaczęły
zgłaszać chęć udziału w programie. W zakresie zaś współpracy z seniorami ORA
w Łodzi rozpoczęła wspólne działania
z Towarzystwem Aktywizacji Kreatywnej
w Łodzi, w ramach której adwokaci przeprowadzają wykłady w bibliotece miejskiej

na tematy interesujące osoby starsze (prawa pacjenta; osoba starsza, jako ofiara
przestępstw; prawo spadkowe; jak się odwołać od decyzji administracyjnej; czym
się różni przestępstwo od wykroczenia;
prawa autorskie w internecie).
3. Na początku na zaproszenie do współpracy
odpowiedziało 12 szkół ponadgimnazjalnych, z którymi prowadzone były rozmowy w zakresie szczegółów zajęć. Kontakt
miał charakter przede wszystkim telefoniczny, na etapie uzgadniania terminarzy
zajęć także mailowy. Szkoły, które zgłosiły
chęć udziału w programie edukacyjnym
ORA w Łodzi, były proszone o wypełnienie przygotowanego terminarza, który stał
się podstawą do przydzielania edukatorów
spośród adwokatów na konkretne zajęcia
w danej szkole.
4. Rozpoczęcie szkoleń/prelekcji nastąpiło
w drugiej połowie października 2014 r.
i obejmowało rok szkolny 2014/2015.
W chwili obecnej akcja rozszerzona została także na miasta w województwie łódzkim – Sieradz, Zduńska Wola, Pabianice,
Zgierz.
5. Co do zasady szkolenia/prelekcje skierowane były do młodzieży w wieku 16–19 lat.
Zajęcia odbywały się w konkretnych klasach, a więc docelowo docierały do grupy
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30. uczniów. Z dotychczasowej praktyki wynika, że są to zajęcia 45-minutowe.
W większości zajęcia z adwokatami były
przeprowadzane w ramach godzin wychowawczych. Kwestie organizacyjne (godziny zajęć, liczba uczniów w klasach, lekcje,
na których odbywały się spotkania z adwokatami wybierane były przez szkoły).
6. Szkołom zaproponowano zestaw tematów. Koordynatorzy z ramienia szkół
dobierali tematykę do określonej klasy
i szkoły. Średnio w jednej szkole odbywały się po 2 zajęcia w miesiącu. Zaproponowane tematy:
a. Struktura i funkcjonowanie wymiaru
sprawiedliwości, w tym etapy postępowania karnego i cywilnego.
b. Odpowiedzialność na gruncie ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich,
kiedy nieletni będzie odpowiadał jak
osoba dorosła; odpowiedzialność pomiędzy 13. a 19. rokiem życia (tutaj wykład dostosowany do wieku odbiorców).
c. Piractwo i plagiat.
d. Przemoc w szkole i w internecie – odpowiedzialność za znieważanie, obrażanie,
grożenie, stosowanie przemocy.
e. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
– odpowiedzialność za czyny związane
z narkotykami i innymi substancjami
niedozwolonymi w rozumieniu ustawy.
f. Najpowszechniej zawierane umowy cywilne – na co zwracać uwagę przy zawieraniu umowy, jakie są konsekwencje
i uprawnienia w razie jej niewykonania.
g. Umowy zawierane przez internet – na co
zwracać uwagę, kto może umowę zawrzeć.
h. Pierwsza umowa o pracę.
i. Zakładanie działalności gospodarczej.
j. Mediacja jako sposób rozwiązywania
konfliktów prawnych.
7. W korespondencji ze szkołami, które się
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zgłosiły do udziału w akcji, wskazano
także na możliwość przeprowadzenia zajęć dla rodziców i nauczycieli – zajęcia
dla rodziców odbywały się w szkołach
i dotyczyły tematów, takich jak: odpowiedzialność rodzica za działania dziecka (za
czyny karalne nieletnich, realizacja obowiązku edukacyjnego a odpowiedzialność
rodziców, odpowiedzialność rodziców za
szkody wyrządzone przez dziecko w aspekcie cywilnym); przeciwdziałanie narkomanii. Planowane są także zajęcia dotyczące
prawnej profilaktyki działań dzieci w okresie
wakacji. Z dotychczasowego doświadczenia
wynika, że zajęcia z rodzicami odbywały
się w ramach okresowych wywiadówek,
udział brało średnio ok. 80. osób w jednych
zajęciach. Tematyka spotkań z rodzicami
związana była ściśle z prawnymi aspektami odpowiedzialności za działania dzieci
w szkole, a zatem założyliśmy powiązanie
tematyczne z zajęciami dla uczniów, co spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem
ze strony rodziców i szkół.
8. Adwokaci edukatorzy zostali pozyskani
przez rozesłanie drogą mailową przez dziekana ORA w Łodzi zaproszenia do wszystkich adwokatów zrzeszonych przy ORA
w Łodzi do udziału w akcji w charakterze edukatorów. W zaproszeniu zwrócono uwagę na ideę akcji, bezpłatny udział
w zajęciach, stałość współpracy. Edukatorzy w zgłoszeniu byli proszeni o wskazanie
dziedziny prawa, z której zgłaszają gotowość do poprowadzenia zajęć. W zaproszeniu określono także termin, do którego
przyjmowane są zgłoszenia oraz kontakt
do koordynatora akcji. Edukatorzy byli
dobierani do szkół przez koordynatora akcji, w zależności od zadeklarowanej
specjalizacji i tematu wybranego przez
szkołę. Koordynator kontaktował szkołę

z adwokatem poprzez wymianę kontaktu
telefonicznego i uzyskanie ze szkoły każdorazowo informacji, gdzie ma się zgłosić
na zajęcia (nr sali, nauczyciel kontaktowy).
9. Przed rozpoczęciem akcji w szkołach dla
adwokatów, którzy zgłosili się do udziału
w akcji, zorganizowane zostało w siedzibie
ORA w Łodzi spotkanie organizacyjne,
w ramach którego prof. Tomasz Cieślak
(doradca zewnętrzny przy opracowywaniu strategii wizerunkowej ORA w Łodzi) podzielił się swoim doświadczeniem
dydaktycznym, podpowiadając, w jaki
sposób najciekawiej przeprowadzić zajęcia
z uczniami od strony dydaktycznej.
10. Z uwagi na to, że akcja edukacyjna jest
częścią kampanii wizerunkowej izby
łódzkiej, adwokat przeprowadzający
szkolenie/prelekcje/wykład na dany temat był proszony o uwzględnienie w ramach zajęć:
• opracowania tematu na podstawie
przykładów z praktyki (oczywiście
anonimowych) dla uatrakcyjnienia
przekazu,
• przedstawienia zawodu adwokata
(w tym zakresie komisja wizerunkowa
rozważa przygotowanie na przyszłość
krótkiej prezentacji multimedialnej
do przedstawienia z wykorzystaniem
rzutnika – szkoły są proszone o zapewnienie rzutnika w trakcie zajęć),
• możliwości wspomagania szkolenia
przygotowaną prezentacją multimedialną (w planach jest – jeżeli okaże się, że tematy będą się powtarzać
w szkołach – przygotowanie przez Komisję ds. Edukacji Prawnej ogólnych
nawiązań multimedialnych do danej
grupy tematów, do wykorzystania
przez adwokata na zajęciach),
• zaprezentowania togi (oczywiście bez

konieczności prowadzenia w niej zajęć),
• rozdania wśród uczniów broszur edukacyjnych Kim jesteśmy (tych przygotowanych dla potrzeb standów),
• umieszczenia na odzieży znaczka adwokatury w miejscu widocznym.
11. Koordynowanie akcji edukacyjnej początkowo powierzono członkowi Komisji ds. Wizerunku, jednak rozmach
akcji edukacyjnej i rozszerzenie jej także
na seniorów oraz współpracę z sądami
w ramach organizacji symulacji rozpraw
sądowych z udziałem dzieci i młodzieży,
spowodował powołanie w marcu 2016 r.
odrębnej Komisji ds. Edukacji Prawnej
przy ORA w Łodzi.
12. W roku szkolnym 2016/2017 ORA w Łodzi włączyła się także w stałą współpracę
z sądami, w ramach której adwokaci izby
łódzkiej, na podstawie przygotowanego
kazusu, uczestniczą jako obrońcy i pełnomocnicy w symulacji rozprawy z udziałem
dzieci i młodzieży. Młodzież, wraz ze składem orzekającym, wydaje wyrok, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego
i wysłuchaniu głosów końcowych. Po zakończeniu rozprawy dzieci i młodzież mają
możliwość zadawania pytań wszystkim
stronom procesu, w tym także adwokatom.

I. DZIAŁANIA EDUKACYJNE
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Komisja ds. Edukacji Prawnej ORA w Łodzi
kontynuuje stały program edukacji prawnej
wśród młodzieży szkolnej w szkołach ponadpodstawowych w Łodzi oraz na terenie
województwa łódzkiego. W ramach akcji
edukacyjnej odbywa się średnio 5–6 spotkań z młodzieżą w danym semestrze. Zajęcia trwają 45 min., w większości odbywają
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się w czasie przeznaczonym na godzinę wychowawczą i obejmują tematykę wybraną
przez szkołę. W ramach działań w szkołach,
w odpowiedzi na zgłoszone przez szkoły
zapotrzebowanie, odbywają są także spotkania z rodzicami w czasie wywiadówek.
Tematyka tych wykładów obejmuje w szczególności odpowiedzialność rodzica za działania dziecka.
Oprócz szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi,
które brały już udział w programie w latach
ubiegłych, udało się pozyskać nowe szkoły,
w tym Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 20 w Łodzi (szkoła o profilu zawodowym-technicznym), z którą to szkołą współpraca
rozpoczęła się w 2017 r. i dotyczyła zarówno
spotkań dla uczniów, jak i dla rodziców.
Dodatkowo, niewątpliwym sukcesem jest
rozszerzenie akcji edukacyjnej także na szkoły spoza Łodzi. W roku szkolnym 2016/2017
stałe zajęcia w ramach programu edukacyjnego ORA w Łodzi prowadzone były w Łasku
(Publiczne Gimnazjum nr 1, I LO), Zduńskiej Woli (I LO) i Sieradzu (I LO).
Kontynuowana była współpraca ze szkołami z terenu Zgierza, w szczególności
z Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta. W 2015 r. zawarto porozumienie „Rozumieć prawo”
pomiędzy Okręgową Radą Adwokacką
w Łodzi a Gminą Miastem Zgierz mające
na celu podwyższenie jakości kształcenia
w zgierskich placówkach oświatowych poprzez wdrożenie do praktyki edukacyjnej
programu w zakresie wiedzy prawnej. Na
terenie Zgierza udało się także, we współpracy z Sądem Rejonowym w Zgierzu,
przeprowadzić zajęcia w sądzie z udziałem
młodzieży jako publiczności w rozprawach
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sądowych, uwzględniających zarówno cywilny, jak i karny charakter spraw.
Nową inicjatywą, w którą włączyła się ORA
w Łodzi na początku 2017 r., jest współpraca z Sądem Rejonowym dla Łodzi-Widzewa
w Łodzi oraz Sądem Okręgowym w Łodzi,
w ramach której adwokaci z izby łódzkiej biorą udział, jako obrońcy, w symulacjach rozpraw sądowych z zakresu prawa karnego oraz
postępowania w sprawach nieletnich, wraz
z przedstawicielami innych zawodów stanowiących szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości (sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy
sądowi). Symulacje rozpraw organizowane
są dla uczniów szkół podstawowych (w tym
nawet dla klas I–III) oraz gimnazjalnych.
Młodzież bierze udział w rozprawie, przysłuchując się jej przebiegowi, by na końcu – wraz
ze składem orzekającym – wydać wyrok. Jest
to współpraca stała – średnio w miesiącu
odbywa się 5–6 rozpraw, zarówno w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, jak
i w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Od listopada 2016 r., w ramach porozumienia podpisanego przez dziekana ORA w Łodzi i Miasto Zgierz, prowadzona jest akcja
„Adwokaci dla seniorów”, w ramach której
adwokaci z izby łódzkiej raz w miesiącu,
w Zgierskim Centrum Seniora, spotykają
się z osobami starszymi, prowadząc wykłady
z zakresu prawa cywilnego i karnego. W każdym spotkaniu bierze udział średnio 50 osób.

II. DZIAŁANIA PRO BONO
ORA w Łodzi, w ramach prowadzonych
działań edukacyjnych, pomimo wejścia nowych regulacji prawnych w zakresie świadczenia darmowej pomocy prawnej obywatelom, starała się kontynuować działalność pro

bono, udzielając nieodpłatnych porad prawnych, widząc także w tym rodzaju działalności formę promocji korzystania z pomocy
prawnej adwokata. Zadania w tym zakresie
w 2017 r. realizowane są przez udzielanie
porad prawnych na dyżurach w siedzibie
ORA w Łodzi, ale także przez kontynuowanie rozpoczętej w 2015 r. współpracy z Miastem Zgierz, która sprowadza się do udzielania raz w miesiącu, w siedzibie UM Zgierz,
nieodpłatnych porad prawnych. Na każdym
z dyżurów stawia się ok. 45 osób, co potwierdza zasadność prowadzenia dalszych
działań w tym zakresie.

III. DZIAŁANIA EDUKACYJNE I PRO BONO
W RAMACH AKCJI OGÓLNOPOLSKICH
Co roku ORA w Łodzi bierze udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Przestępstwem, udzielając w ramach akcji
darmowych porad prawnych. Porady prawne
w większości dotyczą spraw z zakresu prawa
cywilnego oraz rodzinnego, w zdecydowanie
mniejszym zakresie prawa karnego. W dniach
20–26 lutego 2017 r. (ostatnia edycja akcji)
porady prawne udzielane były w kancelariach
adwokackich, podczas wyznaczonych w tym
celu dyżurów.
Adwokaci izby łódzkiej, stale biorą udział
w organizowanym przez Stowarzyszenie im.
Prof. Zbigniewa Hołdy Tygodniu Konstytucyjnym. W ramach wydarzenia adwokaci
przeprowadzili w szkołach ponadgimnazjalnych lekcje dotyczące znaczenia konstytucji
w życiu obywateli. Tydzień Konstytucyjny miał zasięg ogólnopolski i odbywał się
pod honorowym patronatem Rzecznika
Praw Obywatelskich.
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IZBA ADWOKACKA W OLSZTYNIE

„Adwokat pomaga i uczy prawa” jest programem
edukacyjnym,
skierowanym
do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych na terenie działania Izby
Adwokackiej w Olsztynie. Program ten jest
częścią akcji promującej budowanie świadomości prawnej wśród społeczeństwa, zaś jej
nadrzędnym celem jest zapoznanie młodych
ludzi z przysługującymi im prawami oraz
obowiązkami. Młodzież ponadgimnazjalna
zostanie zapoznana z podstawowymi zagadnienia prawnymi, co pozwoli na rozszerzenie
wiedzy nabytej przez nich w szkole. Program
ma również na celu wskazanie, jak ważne jest
korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej oraz informowanie, w jaki sposób i kiedy
można jej szukać u adwokatów.
W założeniach programu zajęcia trwają od
jednej do maksymalnie dwóch godzin lekcyjnych (45–90 min). Tematyka zajęć jest ustalana w porozumieniu z zainteresowanymi
udziałem w projekcie szkołami.
W roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzono zajęcia w 9. szkołach ponadgimnazjalnych
na terenie Olsztyna, Barczewa i Lidzbarka
Warmińskiego. Adwokaci i aplikanci adwokaccy przeprowadzili lekcje przybliżając tematy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Przemoc i jej formy.
Przestępstwa z użyciem przemocy.
Prawa konsumenta.
Podstawy prawa karnego.
Alkohol i używki.
Procedura karna, uprawnienia i obowiązki podejrzanego, oskarżonego i osoby obwinionej, uprawnienia i obowiązki
pokrzywdzonego, ustanowienie obrońcy
i pełnomocnika w procesie karnym.
Uprawnienia i obowiązki świadka.
Tajemnica adwokacka.
Historia zawodu adwokata.
Kim jest adwokat i czym się zajmuje?
Droga do zawodu adwokata.
Zawody prawnicze. Czym różni się zawód
adwokata od zawodu radcy prawnego?
Rozprawa sądowa w postępowaniu cywilnym i karnym.
Używanie prawidłowego nazewnictwa
i podstawowej terminologii prawniczej
w odniesieniu do zawodów prawniczych
oraz procesu cywilnego i karnego.
Mediacje.

W roku szkolnym 2017/2018 zaproponowano następujące tematy dla szkół
ponadgimnazjalnych:
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Lp. Temat

1.

Prawa konsumenta.

2.

Przemoc i jej formy oraz jak sobie z nią
radzić (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności, naruszenie dóbr
osobistych, przemoc fizyczna i psychiczna,
przemoc w szkole, przemoc w rodzinie,
stalking, przestępstwa popełniane w internecie, implikacje cywilno-prawne).

3.

4.

5.

6.
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Zagadnienia i cele
Zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, wykonywanie umów, umowa sprzedaży,
zakupy przez internet, reklamacja, gwarancja.
Ukazanie znaczenia zachowań, których znaczenia młodzież może sobie w pełni nie uświadamiać. Zwrócenie uwagi na dopuszczalne granice
zachowań w relacjach z innymi uczniami,
nauczycielami, rodziną lub innymi osobami.
Zapobieganie przemocy oraz uświadomienie
potrzeby reagowania na nią, wsparcie
informacyjne w reagowaniu na przemoc.

Alkohol i używki (ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, jazda pod wpływem
alkoholu, dopalacze, odpowiedzialność
karna, implikacje cywilno-prawne).

Uświadomienie ryzyk związanych z zażywaniem
substancji psychoaktywnych i spożywaniem
alkoholu. Konsekwencje prawne: karne i cywilne
oraz finansowe.

Postępowania sądowe: etapy, uczestnicy.
Prawa i obowiązki: pokrzywdzonego,
podejrzanego i oskarżonego.
Prawa zatrzymanego i zatrzymanie.

Przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Wskazanie roli sądu i omówienie trójpodziału
władzy. Zmniejszenie obaw przed udziałem
w procedurach związanych z poszukiwaniem
sprawiedliwości. Przygotowanie do radzenia
sobie w tego rodzaju trudnych sytuacjach
spotykających każdego człowieka. Rola pełnomocnika i obrońcy w postępowaniu sądowym.

Zawody prawnicze, adwokatura.

Przedstawienie zawodów prawniczych: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy,
notariusze.
Kim jest adwokat, droga do zawodu adwokata.

Mediacja.

Przybliżenie instytucji mediacji. Wskazanie,
na czym polega mediacja i czemu służy. Zasady
mediacji. Wyjaśnienie roli adwokata w procesie
mediacji.

Program edukacyjny został skierowany także
do szkół podstawowych. Przeprowadzono zajęcia w dwóch szkołach podstawowych na terenie Olsztyna.

Informacje na ten temat można znaleźć pod
adresami: https://olsztyn.tvp.pl/34415261/
tydzien-mediacji-ma-byc-prostsza-szybsza-i-tansza-niz-sadowy-proces

Adwokaci izby w 2016 r. i 2017 r. uczestniczyli w Tygodniu Konstytucyjnym, prowadząc lekcje w szkołach gimnazjalnych
na terenie Olsztyna oraz województwa
warmińsko-mazurskiego.

https://ro.com.pl/zamiast-do-sadu-lepiej-pojsc-do-mediatora-na-warmii-i-mazurach-rozpoczal-sie-tydzien-mediacji/01357379

W ramach Europejskich Dni Prawnika
w 2016 r. adwokaci Izby Adwokackiej w Olsztynie poprowadzili wykłady, których przedmiotem było omówienie kwestii związanych
z dostępem do wymiaru sprawiedliwości:
• z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 oraz V Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie spotkała się adw. Marta Moritz-Budny,
• z uczniami X Liceum Ogólnokształcącego
Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie spotkała się adw. Monika Czarnecka.

PRAWA KONSUMENTA

Adwokaci Izby Adwokackiej w Olsztynie
są także zaangażowani w działania na rzecz
upowszechnienia wiedzy o sposobach rozwiązywania sporów. Przy Izbie Adwokackiej
w Olsztynie powstało Centrum Arbitrażu
i Mediacji. CAiM zorganizowało szkolenie
dla mediatorów z adw. Małgorzatą Kożuch.
We współpracy z Sądem Okręgowym w Olsztynie i Centrum Mediacji Gospodarczej przy
Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie zorganizowano konferencję: „Mediacja
w postępowaniu cywilnym, gospodarczym
i rodzinnym i prawa pracy w praktyce”.
Adwokaci CAiM od czerwca 2018 r. pełnią
dyżury mediacyjne w Sądzie Rejonowym
i Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Biorą także udział w Tygodniu Mediacji.

Przykładowy konspekt zajęć
1. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych a zawieranie umów
a. Zdolność prawna – to zdolność do bycia adresatem praw i obowiązków prawnych. To cecha, która przysługuje każdemu człowiekowi od chwili urodzenia
aż do śmierci. Zdolności prawnej nie
można ograniczyć ani się jej zrzec.
Dzięki temu, że posiadasz zdolność prawną, możesz być adresatem praw i obowiązków prawnych, oznacza to, że możesz być
właścicielem – różnych rzeczy ruchomych,
ale również na przykład mieszkania otrzymanego w darowiźnie od babci; konsumentem – robiąc zakupy czy spadkobiercą
– np. otrzymać spadek.
Zdolność prawną mają:
• osoby fizyczne – każdy człowiek przez
całe swoje życie i bez ograniczeń,
• osoby prawne – podmioty tworzone
na podstawie przepisów prawnych, np.
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
• jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, a którym przepisy ustawy przyznają zdolność prawną, np. wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenie.
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Przykładowo, nawet niemowlę lub kilkuletnie
dziecko może być właścicielem nieruchomości. Jednakże nie oznacza to, że może nią skutecznie zarządzać. Nie może na przykład zbyć
tej nieruchomości w drodze umowy, ponieważ nie ma zdolności do czynności prawnych.
b. Zdolność do czynności prawnych –
to zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych. To
możliwość nabywania praw, zaciągania
zobowiązań, a także rozporządzania
swoimi prawami poprzez własne działanie, czyli jest to zdolność do kształtowania swojej sytuacji prawnej.
Osoba z pełną zdolnością do czynności
prawnych może we własnym imieniu kupić
lub sprzedać dom, otrzymać darowiznę, pożyczyć od kolegi grę czy kupić książkę.
Zdolność do czynności prawnych może
być pełna, ograniczona lub można jej nie
mieć w ogóle.
• Brak zdolności do czynności prawnych
– zdolności do czynności prawnych nie
mają osoby, które nie ukończyły 13. lat
oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie. Takie osoby nie mogą same
zaciągać zobowiązań, nabywać praw
ani nimi rozporządzać. Wyjątkiem
są umowy zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego,
np. kupno pieczywa, gazety, napoju.
Czynność dokonana przez osobę, która
nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna i nie wywołuje
żadnych skutków prawnych.
• Ograniczona zdolność do czynności
prawnych – mają taką zdolność małoletni, którzy ukończyli lat trzynaście oraz
osoby ubezwłasnowolnione częściowo.
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Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych potrzebują zgody przedstawiciela ustawowego, np. matki lub
ojca do dokonania wielu czynności prawnych. Bez takiej zgody czynność ta jest
nieważna. Są też działania, które dodatkowo wymagają zgody sądu opiekuńczego, np. sprzedaż domu czy mieszkania.
Jednakże bez zgody rodziców można:
• zawierać umowy w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, np.
zakupy spożywcze, papiernicze,
• rozporządzać zarobkiem, np. zapłatą
za pracę sezonową, z pewnymi wyjątkami (ograniczenie przez sąd opiekuńczy),
• rozporządzać kieszonkowym, posiadanymi książkami, niedrogim sprzętem
sportowym,
• nawiązać stosunek pracy – ale dotyczy
to tylko osób, które ukończyły 16 lat,
• udzielić pełnomocnictwa.
Przykładowo, możesz samodzielnie kupić książki, rolki czy piłkę, ale przy kupnie komputera sprzedawca może zażądać
obecności rodziców. Nie możesz jednak
sporządzić testamentu.
• Pełna zdolność do czynności prawnych
– taką zdolność mają osoby pełnoletnie,
które nie zostały ubezwłasnowolnione
całkowicie lub częściowo. Osoba z pełną zdolnością do czynności prawnych
może skutecznie i swobodnie dokonywać wszelkich czynności prawnych.
Pełnoletność – uzyskuje się z chwilą ukończenia 18. roku życia. Uzyskuje ją również
małoletnia, która zawarła związek małżeński. Dotyczy to wyłącznie kobiet, które
po ukończeniu 16. roku życia, za zgodą sądu

wyszły za mąż. Mężczyzna nie może zawrzeć
związku małżeńskiego przed ukończeniem
18. roku życia.
2. Umowy
Osoby mające ograniczoną zdolność
do czynności prawnych mogą samodzielnie zawierać niektóre umowy, zaś
w stosunku do osób posiadających pełną
zdolność do czynności prawnych nie ma
żadnych ograniczeń.
Formy zawarcia umowy są dowolne:
• ustnie – np. kupując w kiosku bilet czy
książkę w sklepie,
• do zawarcia umowy może dojść również
przez czynności faktyczne, np. wrzucenie pieniędzy do automatu z napojami,
• pisemnie:
- forma zwykła,
- z urzędowym poświadczeniem daty,
- z urzędowym poświadczeniem podpisu,
- akt notarialny.
Każdą umowę przed jej podpisaniem należy przeczytać. Wszelkie niejasności powinny zostać wytłumaczone przez podmiot
sporządzający umowę, ponieważ zawartej
umowy należy dotrzymać. W przypadku
niewykonania w terminie lub niewłaściwego wykonania umowy strona, która
nie wywiązała się z umowy, jest narażona
na ryzyko zapłaty kar umownych, odszkodowania czy wytoczenia przeciwko niej
powództwa o zapłatę należnej z umowy
kwoty. Postępowanie przed sądem pociąga za sobą dodatkowe koszty, m.in. koszty
postępowania, koszty zastępstwa prawnego czy koszty późniejszej egzekucji.
Przykładowo, kiedy kupimy rzecz na raty,
np. komputer, a później tych rat nie spłacamy, to narażamy się na wytoczenie

przeciwko nam powództwa o zapłatę przed
sądem.
Pamiętać również należy, że z zawieraniem umów wiąże się obowiązek płacenia podatków. Dotyczy to również umów
sprzedaży zawieranych przez internet, np.
sprzedaży przedmiotów na Allegro.
a. Sprzedaż – poprzez umowę sprzedaży
sprzedawca zobowiązuje się przenieść
na kupującego własność rzeczy i wydać
mu rzecz, zaś kupujący zobowiązuje się
rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.
b. Sprzedaż na raty – jest to sprzedaż
rzeczy za określoną cenę płatną w określonych przez strony w ratach, jeżeli
rzecz jest wydawana kupującemu przed
całkowitą zapłatą ceny. Przykładowo,
kupujemy telewizor za 1000 zł płatne
w 10 równych ratach i sprzęt zabieramy
ze sklepu od razu po zawarciu umowy,
zaś płatność dokonywana jest co miesiąc
w wysokości ustalonej raty, czyli 100 zł.
c. Umowa zawarta na odległość oraz
umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa. à pkt. 7.
3. Konsument
To najogólniej osoba fizyczna (człowiek),
która zawiera z przedsiębiorcą (sprzedawcą w sklepie stacjonarnym lub internetowym) umowę. Konsument nabywa towary
na własny użytek, który nie jest związany
z jego pracą bądź prowadzoną przez niego
działalnością gospodarczą. Konsumentem staje się wtedy, gdy zawiera się umowę w sposób tradycyjny – robiąc zakupy
w sklepie bądź, gdy zawiera się umowę
na odległość – np. robiąc zakupy w sklepie
internetowym lub poprzez Allegro.
Prawo przewiduje szereg przepisów pozwalających chronić prawa konsumentów.
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4. Reklamacja
Jeżeli towar kupiony w sklepie ma wadę,
możesz go reklamować. Reklamację składa się na podstawie rękojmi lub gwarancji.
Prawo do reklamowania towaru to jedno
z podstawowych praw przysługujących klientom. Zatem wszelkie informacje o braku możliwości reklamowania towaru są nieważne.
a. Rękojmia
Na podstawie rękojmi sprzedawca odpowiada, kiedy rzecz ma wady fizyczne, czyli
gdy towar jest niezgodny z umową, np. nie
ma właściwości, które produkt tego rodzaju
powinien mieć, np. mikrofalówka nie podgrzewa jedzenia; nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama, np.
suszarka, która miała mieć zarówno ciepły,
jak i zimny nawiew powietrza, ma tylko nawiew ciepły; nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę,
np. aparat fotograficzny, którym kupujący
chciał robić zdjęcia pod wodą, a okazało
się to niemożliwe. Sprzedający odpowiada
również wtedy, gdy towar został wydany
kupującemu w stanie niekompletnym, np.
telefon bez ładowarki albo gdy towar ma
wady prawne, np. gdy sprzedawca nie jest
właścicielem sprzedanej przez siebie rzeczy,
np. kupujemy skradziony samochód.
Czego można się domagać od sprzedawcy:
• wymiany towaru na nowy,
• naprawy towaru,
• obniżenia ceny,
• zwrotu pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy – jeżeli wada towaru
jest istotna, np. rower nie jeździ.
O wyborze żądania decyduje konsument.
Sprzedawca może zaproponować klientowi
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inny sposób załatwienia reklamacji. Przykładowo, klient kupił buty, w których pomimo
właściwego użytkowania odkleiły się podeszwy, sprzedawca na skutek reklamacji może
zaproponować drugą taką samą parę, jeżeli nie
jest już ona dostępna na rynku, to inną parę
w tej samej cenie, ewentualnie może zwrócić
klientowi pieniądze za wadliwy towar.
Reklamację konsument powinien złożyć
na piśmie, zaś sprzedawca (przedsiębiorca) ma 14 dni kalendarzowych od dnia jej
złożenia na ustosunkowanie się do żądań
klienta. Jeżeli tego nie zrobi, należy przyjąć, że reklamacja jest zasadna, niezależnie
od tego, czy wada powstała z winy konsumenta czy nie, sprzedawca musi uwzględnić żądanie zawarte w reklamacji.
Na złożenie reklamacji na podstawie rękojmi konsument ma 2 lata od daty zakupu wadliwego towaru.
b. Gwarancja
Jest dobrowolnym oświadczeniem sprzedawcy (przedsiębiorcy, producenta, dystrybutora), że odpowiada za jakość towaru.
Gwarancja wydawana jest w formie dokumentu sporządzonego w języku polskim,
w sposób jasny i zrozumiały. Zawiera informacje o obowiązkach gwaranta i uprawnieniach konsumenta. Obowiązki te mogą polegać m.in. na zwrocie zapłaconej ceny czy
naprawie towaru. Czas gwarancji zależy od
gwaranta i może wynosić 1 rok, 2 lata, 3 lata.
Jeżeli wydana gwarancja nie zawiera takiego zapisu, to okres ochrony wynosi 2 lata od
dnia wydania towaru konsumentowi.
Uprawnienia z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi, oznacza to, że w przypadku nieuwzględnienia

żądań konsumenta z tytułu gwarancji,
nadal przysługuje mu prawo reklamacji
towaru z tytułu rękojmi.
To do konsumenta należy wybór, czy składa reklamację na podstawie gwarancji czy
rękojmi.
5. Wyprzedaże i zwrot towaru
Przedmioty zakupione na wyprzedażach stanowią pełnowartościowy towar, który podlega reklamacji, zaś informacje wywieszane przy
kasach o treści: „towar przeceniony nie podlega reklamacji” czy „po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się” są nieskuteczne i nie
pozbawiają kupującego prawa do reklamacji.
a. Sezonowość
To normalne zjawisko w sprzedaży ubrań,
sprzedawca obniża cenę, np. strojów kąpielowych, gdyż jest mu trudno sprzedać
je zimą czy późną jesienią.
b. Towary uszkodzone
Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi
za wadę, o której kupujący wiedział od początku, np. płaszcz z oderwanymi guzikami
jest przeceniony ze względu na brak wspomnianych guzików, jednakże w dalszym
ciągu podlega reklamacji, ale na podstawie
innej usterki niż brak guzików, np. ze względu na mechacący się materiał.
Ważne, aby pamiętać o terminach, konsument ma 2 lata na zgłoszenie reklamacji od
chwili wydania mu wadliwego towaru, a wystąpienie wady musi zostać zgłoszone najpóźniej przed upływem 1 roku od jej zauważenia.
6. Paragon jako dowód zakupu
W sytuacji reklamowania zakupionego towaru trzeba udowodnić, że wadliwy towar został

zakupiony u danego sprzedawcy. Podstawowym i najwygodniejszym dowodem zakupu
jest paragon wydawany przez sprzedawcę
w momencie zakupu towaru. Paragon nie jest
jedynym dowodem potwierdzającym zakup,
może być wydawany zamiennie z fakturą,
może również zostać zastąpiony innym dowodem, np. wyciągiem z karty płatniczej, korespondencją e-mail, w przypadku zakupów
przez internet, np. na Allegro. Niejednokrotnie
sprzedawca wystawia dokument gwarancyjny,
który opatrzony jest jego podpisem i pieczątką. Ostatecznie zakup u danego sprzedawcy
można wykazać za pomocą zeznań świadków.
Sprzedawca nie może uzależnić przyjęcia
reklamacji od przedstawienia paragonu.
7. Zakupy przez internet i umowy zawierane poza lokalem
a. Zakupy przez internet
Stanowią umowę zawieraną na odległość, bez jednoczesnej obecności stron,
z wykorzystaniem środka porozumiewania się na odległość.
b. Umowy zawierane poza lokalem
To m.in:
• umowa zawarta z konsumentem przy
jednoczesnej obecności obu stron, ale
w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa, np. w domu konsumenta,
• umowa zawarta w lokalu przedsiębiorcy, ale na skutek kontaktu
z konsumentem w miejscu, które
nie jest lokalem przedsiębiorcy, np.
zapraszanie na ulicy konsumenta
na pokaz, który odbędzie się w lokalu
przedsiębiorcy,
• umowa zawarta na wycieczce zorganizowanej
przez
przedsiębiorcę,
67

której celem lub skutkiem jest zawieranie umów z konsumentami – wycieczki
połączone z pokazami kołder, garnków.
c. Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy
Wynikające z ustawy o prawach konsumenta.
Sprzedawca ma obowiązek poinformowania konsumenta o:
• swoich danych teleadresowych (adres,
telefon, fax, e-mail),
• adresie do złożenia reklamacji (jeżeli
jest inny),
• cenie (łącznie z podatkiem), opłatach
za dostarczenie, usługach pocztowych,
innych kosztach,
• sposobie i terminie zapłaty,
• sposobie i terminie odstąpienia od zawartej umowy.
Szczegółowo te obowiązki zostały wskazane w ustawie o prawach konsumenta.
Te szczególne obowiązki nie dotyczą umów
zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,
których wartość nie przekracza 50 zł. To
ograniczenie nie dotyczy umów zawartych
na odległość, czyli zakupów przez internet.
d. Odstąpienie od umowy
Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub zawartej na odległość
bez podania przyczyny, w terminie 14. dni
od otrzymania rzeczy przez konsumenta lub
osobę wskazaną przez konsumenta. Przykładowo, zamówiona książka czy bluzka nie podoba się konsumentowi, dostał w tym samym
czasie drugą taką samą bądź nie spełnia jego
innych wymagań, może zatem odstąpić od
umowy, zwracając towar, jednocześnie żądając zwrotu pieniędzy. Niejednokrotnie sklepy internetowe umożliwiają odstąpienie od
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umowy bez ponoszenia opłat za zwrot niechcianego towaru, np. Zalando. Gdy konsument skorzysta z tego prawa, umowę uważa
się za niezawartą.
Wyjątkiem jest bark możliwości odstąpienia
od umowy i zwrotu programu komputerowego w sytuacji, gdy ten program został sprzedany w zamkniętym pudełku, jeśli po jego
dostarczeniu został otwarty.
Ważne jest również to, że jeżeli konsument
nie został poinformowany przez sprzedawcę
o prawie do odstąpienia od umowy, może
skorzystać z tego uprawnienia w ciągu następnych 12. miesięcy. Jeżeli jednak sprzedawca
w tym okresie dopełni swojego obowiązku
informacyjnego, to możliwość skorzystania
z prawa do odstąpienia od umowy upłynie
po 14. dniach od momentu otrzymania informacji od sprzedawcy.
Do zachowania terminu ważna jest data nadania
oświadczenia o odstąpieniu, nie ma znaczenia,
kiedy zostanie ono odebrane przez sprzedawcę.
Pamiętać należy, że przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie wystarczy.
W terminie 14. dni, od dnia złożenia oświadczenia, należy zwrócić nabyty towar, zaś
przedsiębiorca w tym samym czasie powinien
zwrócić kupującemu cenę towaru oraz koszty
związane z dostarczeniem rzeczy.

IZBA ADWOKACKA W PŁOCKU

W ramach edukacji i kształtowania świadomości prawnej w 2017 r. odbył się cykl zajęć
poprowadzonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Płocku dla młodzieży płockich liceów.
Tematy zajęć, które zostały poprowadzone
w szkołach:
1. System prawa Rzeczpospolitej Polskiej:
• czym jest prawo,
• gałęzie prawa,
• źródła prawa,
• jak powstaje prawo.
2. Zawody prawnicze w Polsce:
• adwokat,
• radca prawny,
• doradca podatkowy,
• rzecznik patentowy,
• komornik,
• legislator,
• prokurator,
• sędzia,
• referendarz sądowy,
• asystent prokuratora/sędziego.
3. Odpowiedzialność karna w Polsce:
• wykroczenie a przestępstwo,
• jak przebiega postępowanie w sprawach o wykroczenia, a jak w przypadku przestępstwa.
4. Narkotyki w polskim systemie prawnym.
5. Odpowiedzialność karna za pobicie, bójkę i „solówkę”.
6. Internet – czy na pewno jesteśmy
anonimowi:

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

• cyberprzestępczość – zarys problemu,
• zjawisko hejtu w internecie,
• transakcje internetowe.
Tajne przez poufne, czyli służby specjalne w Polsce:
• rodzaje służb specjalnych w Polsce
i ich zadania.
Załatw coś w urzędzie – obywatel w urzędzie:
• jak załatwić sprawę.
Własna firma:
• co to jest działalność gospodarcza,
• formy działalności gospodarczej,
• jak założyć jednoosobową firmę
na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.
Jak wygląda system zabezpieczenia
społecznego w Polsce. Czyli jak to jest
z tą emeryturą, zasiłkami, chorobowym:
• system emerytalny w Polsce,
• zasiłki w Polsce,
• ubezpieczenie chorobowe,
• 500 plus.
Podatki:
• co to jest PIT, CIT, VAT.
O co chodzi z umowami o pracę i tak
zwanymi „umowami śmieciowymi”:
• przedstawienie problemu,
• porównanie umów o pracę, dzieło
i zlecenia.
Dyskryminacja w zatrudnieniu – zarys
problemu.
Formy prawne związków – prawa i obowiązki partnerów/małżonków.
Organizacja sądów powszechnych.
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IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE

„Adwokat przydaje się w życiu”/Warszawa
jest projektem edukacyjnym kierowanym
do młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych w Warszawie. W projekcie
pilotażowym udział wzięło ponad 30 szkół
ponadgimnazjalnych. Adwokaci i aplikanci
adwokaccy Izby Adwokackiej w Warszawie
z inicjatywą chcą dotrzeć do jak największej
liczby warszawskich szkół.
Partnerami projektu są Mazowiecki Kurator
Oświaty w Warszawie oraz Biuro Edukacji
m.st. Warszawy.
Program ma stronę na Facebooku:
https://w w w.facebook.com/ Warszawa.
Adwokat.przydaje.sie.w.zyciu/
14 marca 2017 r. w ramach I Dnia Edukacji
Prawnej adwokaci i aplikanci adwokaccy Izby
Adwokackiej w Warszawie odwiedzili kilkanaście warszawskich szkół gimnazjalnych.
Także w godzinach 9:00–15:00 w sądach
udzielano bezpłatnych konsultacji prawnych
dla seniorów oraz konsumentów.
Adwokaci izby stale uczestniczą w Tygodniu
Konstytucyjnym, prowadząc lekcje w szkołach gimnazjalnych na terenie Warszawy oraz
województwa mazowieckiego.
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IZBA ADWOKACKA W WAŁBRZYCHU

Adwokaci Izby Adwokackiej w Wałbrzychu realizowali akcje z zakresu edukacji prawnej zmierzające do zwiększenia
świadomości prawnej społeczeństwa,
w szczególności dotyczące upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, udzielając poszkodowanym
i zainteresowanym bezpłatnych porad
prawnych – w ramach:
• punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
• Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw,
• pomocy frankowiczom,
• akcji pod nazwą Tydzień Konstytucyjny
organizowanej przez Stowarzyszenie im.
Prof. Zbigniewa Hołdy – adwokaci poprowadzili wykłady dla uczniów:
– adw. Bartosz Łuć – w Liceum i Gimnazjum w Szklarskiej Porębie (dwukrotnie
w 2017 roku oraz w 2016 roku),
– adw. Ilona Grabas – w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Jeleniej Górze
(tematem kazusu były wybory),
• przygotowania cyklu wykładów z zakresu
zagadnień dotyczących władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienia oraz zasiłków
dla dzieci ze szkół specjalnych – dla rodziców i opiekunów:

– w Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy: adw. Michał Konarski i adw. Zbigniew Jezierski,
– w Ośrodku Szkoleniowo-Wychowawczym w Jeleniej Górze: adw. Anna Dubicka (nie mamy wiadomości, czy ostatecznie doszło do uzgodnienia terminu).
Terminy wykładów były uzgadniane przez
zainteresowanych adwokatów bezpośrednio
ze szkołą.

TYDZIEŃ KONSTYTUCYJNY

Sprawozdanie z udziału
w Tygodniu Konstytucyjnym
organizowanym przez Stowarzyszenie
im. Prof. Zbigniewa Hołdy.
W dniach 30 i 31 maja 2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie odbyły
się spotkania z młodzieżą w ramach organizowanej przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy III edycji Tygodnia
Konstytucyjnego. Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar
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obowiązywania konstytucji i działalności
Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ
na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane jest świadome obywatelstwo, a młodzież
zachęcana do większego zainteresowania się
sprawami publicznymi. Organizatorzy zadbali o to, by każdy z prelegentów otrzymał
materiały pozwalające przeprowadzić spotkania na najwyższym poziomie. Znalazły
się wśród nich zarówno interesujące kazusy
dotyczące zwykłych spraw życia codziennego, jak i poradniki mówiące o tym, w jaki
sposób przeprowadzić zajęcia, by były wciągające i interesujące. Lekcje poprowadziłem
jako członek Okręgowej Rady Adwokackiej
naszej izby oraz członek Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie I i II klas
licealnych oraz II i III klas gimnazjalnych.
Przeprowadziłem łącznie pięć jednostek
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lekcyjnych dla blisko stu uczniów. Spotkania miały charakter warsztatowy. Najpierw
opowiadałem młodzieży o adwokaturze i jej
roli w życiu społecznym, a następnie, aby nie
zanudzić młodzieży, prowadziliśmy dyskusję. W ramach zajęć uczniowie przygotowywali między innymi w podgrupach projekty
własnych „małych konstytucji”, a następnie
omawiali rozwiązania przyjęte przez swoje
koleżanki i kolegów. Ponadto szczegółowo
omawiałem zagadnienia praw i wolności
obywatelskich, ze szczególnym naciskiem
na zagadnienia prawa do nietykalności oraz
zasad zatrzymywania, pozbawiania wolności oraz przeszukania przez funkcjonariuszy policji. Z rozmów z młodzieżą wynika,
że brakuje im tego typu zajęć w programie
szkolnym. Z dyrekcją szkoły ustaliłem, że
z całą pewnością powtórzymy te spotkania
przy okazji kolejnych edycji tego projektu.
Biuletyn „Nasza Adwokatura” 2017, nr 3 –
link:http://www.ora.walbrzych.pl/wp-content/uploads/2017/06/Nasza-Adwokatura-nr-3-_2017.pdf

IZBA ADWOKACKA WE WROCŁAWIU

Uchwałą nr 13/II/2017 z dnia 16 lutego
2017 r. Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu powołała Komisję Edukacji Prawnej.
Zadaniem komisji jest propagowanie prawa,
praw i wolności obywatelskich, a także realizacja wytycznych Komisji Edukacji Prawnej
przy NRA. Przewodniczącą komisji została
adw. dr Kamila Mrozek, zaś jej członkami
adwokaci: dr Amelia Tosik oraz Agata Cygan.
W roku 2017 r. Komisja Edukacji Prawnej
realizowała działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej
społeczeństwa.
W dniach 28 maja – 4 czerwca 2017 r. adwokaci i aplikanci adwokaccy izby wrocławskiej wzięli udział w organizowanym przez
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
IV Tygodniu Konstytucyjnym. Przedsięwzięcie miało zasięg ogólnopolski i odbyło
się pod honorowym patronatem Rzecznika
Praw Obywatelskich. Adwokaci poprowadzili lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia konstytucji
w życiu codziennym.
Następnie, w dniu 25 października 2017 r.,
braliśmy udział w Europejskim Dniu

Prawnika. W projekcie wzięli udział adwokaci oraz aplikanci adwokaccy z naszej izby,
którzy aktywnie wsparli jednodniowy projekt
edukacyjny, realizowany w formie zajęć lekcyjnych w wybranych szkołach ponadpodstawowych, głównie we wrocławskich liceach.
Stałym zadaniem realizowanym przez Komisję ds. Edukacji Prawnej – przy udziale koleżanek i kolegów adwokatów i aplikantów adwokackich – jest systematyczne prowadzenie
zajęć/wykładów w szkołach ponadpodstawowych, w uzgodnionym wcześniej zakresie
tematycznym. Do współpracy zgłosiło się
kilkanaście wrocławskich placówek szkolnych. Spotkania mają charakter regularny.
Adwokat Kamila Mrozek nawiązała również
stałą współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10
we Wrocławiu, gdzie systematycznie wygłasza prelekcje dla klas VI–VIII dotyczące społecznej roli adwokata.
Z okazji Stulecia Odrodzonej Adwokatury
Polskiej Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na pracę pisemną, w formie eseju, pt.
„Rola adwokatów w życiu społecznym”. Rozpowszechniliśmy w szkołach informacje o konkursie, jak również przekazaliśmy plakaty.
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W dniu 9 stycznia 2018 r. dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu podpisał porozumienie z prezydentem Wrocławia
Rafałem Dudkiewiczem w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom
poszkodowanym w wyniku popełnianych
przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym lub rasowym. Od tego
czasu Komisja ds. Edukacji Prawnej rozwija
współpracę z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego (WCRS), w ramach której
adwokaci z naszej izby prowadzą szkolenia
dla pracowników IBM oraz BNY Mellon
we Wrocławiu w zakresie szeroko rozumianej
edukacji prawnej społeczeństwa.
W roku 2018, w dniach 4–8 czerwca po raz
kolejny braliśmy udział w organizowanym
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przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy V Tygodniu Konstytucyjnym,
w ramach którego adwokaci oraz aplikanci adwokaccy naszej izby prowadzili lekcje
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia konstytucji w życiu codziennym.
Izba Adwokacka we Wrocławiu zorganizowała „spotkanie z historią” dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W ramach
tego przedsięwzięcia w dniu 23 czerwca
2018 r. w sali Dolnośląskiego Centrum
Filmowego we Wrocławiu odbyła się
projekcja filmu 80 milionów, połączona ze spotkaniem z bohaterami tamtych
wydarzeń Marią Pinior, Józefem Piniorem
i Stanisławem Huskowskim.

2. DZIAŁANIA KOMISJI EDUKACJI PRAWNEJ
PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ

I KONFERENCJA KOMISJI EDUKACJI PRAWNEJ
PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ
14–15 WRZEŚNIA 2017 R., OTWOCK
Konferencja edukacyjna, skierowana przede
wszystkim do adwokatów – członków Komisji Edukacji Prawnych poszczególnych izb
oraz do wszystkich adwokatów zainteresowanych tematyką edukacyjną.
Adw. Andrzej Grabiński, przewodniczący
ds. Komisji Edukacji Prawnej NRA, otworzył posiedzenie. Zaproszeni goście pokrótce
przedstawili akcje edukacyjne prowadzone
przez swoje izby adwokackie, mówiono też
o potrzebie wymiany doświadczeń i pomysłów między izbami.
Drugiego dnia konferencji wystąpili reprezentanci izb pomorskiej, bydgoskiej, łódzkiej, warszawskiej i krakowskiej. Prelegenci przedstawili
założenia poszczególnych akcji edukacyjnych,
relacje izb z samorządami, placówkami edukacyjnymi i plany na przyszłość. Po każdym wystąpieniu wywiązywała się dyskusja.
Adw. Marcin Derlacz, z Pomorskiej Izby
Adwokackiej, przedstawił bardzo popularny program „Adwokat przydaje się w życiu”, który na Facebooku ma ponad 1400.
obserwujących, oraz programy dla młodzieży i seniorów. Omówił sposoby docierania
z przekazem do młodzieży za pośrednictwem
mediów społecznościowych i komiksów.
Przedstawiciele izby bydgoskiej zaprezentowali
krótki film o swojej działalności edukacyjnej,
który spotkał się z dużym zainteresowaniem

uczestników, jako znakomita reklama akcji
edukacyjnych. Adw. Karolina Krokos omówiła
założenia i przebieg akcji „Mediacje w szkole
w praktyce”, skierowanej do młodzieży.
O akcjach edukacji prawnej, które prowadzone są w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
opowiadał adw. Wojciech Bergier, z kolei adw.
Sylwia Gregorczyk-Abram omówiła akcję „Tydzień Konstytucyjny”.
Odbyły się także interaktywne warsztaty
z Maciejem Sopyło i Marcinem Grudniem,
którzy prezentowali różne modele nauczania,
m.in. model Kolba. W trakcie zajęć prowadzone były prace w parach i w grupach, a następnie odbyła się dyskusja. Celem warsztatów
było otwarcie uczestników na różne formy
przekazywania wiedzy, metody określania
oczekiwań odbiorców, wchodzenie w interakcje, podanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
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II KONFERENCJA KOMISJI EDUKACJI PRAWNEJ
PRZY NACZELNEJ RADZIE ADWOKACKIEJ
14–15 WRZEŚNIA 2018 R., TORUŃ

Druga już konferencja edukacyjna, skierowana przede wszystkim do adwokatów – członków Komisji Edukacji Prawnych poszczególnych izb oraz do wszystkich adwokatów
zainteresowanych tematyką edukacyjną.
Marcin Derlacz, przewodniczący Komisji
Edukacji Prawnej NRA, otworzył posiedzenie.
W programie przewidziano warsztaty z komunikacji niewerbalnej prowadzone przez
Rafała Szałajko – aktora teatralnego i filmowego, które obejmowały pracę nad świadomością i ekspresją (mowa ciała), oraz warsztatyz dynamiki i metodyki prowadzenia zajęć
zaprezentowane przez edukatorów Macieja
Sopyłę i Marcina Grudnia, a mające na celu
naukę budowania relacji z uczestnikami
i poznanie technik motywacyjnych.
Pierwszego dnia konferencji przewidziano
wystąpienia zaproszonych gości: adw. Andrzeja Zwary i adw. dr Agnieszki Zemke-Góreckiej oraz adw. Katarzyny Kosiorkiewicz, która przybliżyła uczestnikom konferencji zagadnienia związane z nagrywaniem podcastów.
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KONFERENCJA „MEDYCYNA ESTETYCZNA,
WYZWANIA PRAWNE, ETYCZNE I MEDYCZNE”
23 LISTOPADA 2018 R., WARSZAWA
Interdyscyplinarna konferencja organizowana wraz z Ośrodkiem Bioetyki Naczelnej
Rady Lekarskiej i Komisją Etyki Naczelnej
Rady Lekarskiej pod honorowym patronatem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej
Radzie Adwokackiej. Skierowana do prawników, lekarzy i lekarzy dentystów oraz pracowników naukowych.
W programie konferencji przewidziano wystąpienia zaproszonych prelegentów dotyczące następujących zagadnień:
• czy potrzebna jest specjalizacja z medycyny
estetycznej? – stanowisko lekarza, dr med.
Grzegorz Wrona – Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna
Izba Lekarska,
• czy potrzebna jest specjalizacja z medycyny estetycznej? – stanowisko prawnika,
adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka –
dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku,
• czy potrzebna jest specjalizacja z medycyny estetycznej? – stanowisko filozofa, prof.
Paweł Łuków, filozof i bioetyk – kierownik
Centrum Bioetyki i Bioprawa w Instytucie
Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
• medycyna estetyczna oczami lekarza praktyka z 25-letnim stażem, dr Andrzej Ignaciuk
– prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny
Estetycznej i Anti-Aging oraz wiceprezes ZG
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
• ADR (Alternative Dispute Resolution) – czyli metody rozwiązywania sporów z zakresu
medycyny estetycznej, adwokat Marcjanna
Dębska, mediator Centrum Mediacyjnego
przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Po wystąpieniach zaplanowano interdyscyplinarną dyskusję z udziałem zaproszonych
gości i publiczności.

Adwokat dr Agnieszka Zemke-Górecka, dziekan
Izby Adwokackiej w Białymstoku

Adwokat Marcjanna Dębska, mediator Centrum
Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
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