
Naczelna Rada Adwokacka  

ogłasza konkurs dla uczniów dla szkół  

na pracę pisemną pt.: 

„Rola adwokatów w życiu społecznym” 

 

Z okazji 100-lecia samorządu adwokackiego w Polsce Naczelna Rada 
Adwokacka ogłasza konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych na 
pracę pisemną, w formie eseju, pt.: „Rola adwokatów w życiu społecznym”. 
Opracowanie może dotyczyć analizy pracy adwokata i jej wpływu na życie 
społeczne, wydarzenia historycznego z udziałem adwokatów, które miało 
wpływ na losy Polski lub też przybliżenie sylwetki adwokata - społecznika, 
działającego lokalnie w miejscu zamieszkania ucznia. Patronat nad 
Konkursem objął zasłużony nestor Adwokatury Polskiej, adw. Czesław 
Jaworski, redaktor naczelny adwokackiego pisma „Palestra” i prezes 
Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 1995-2001. Nagrodą w konkursie jest 
Apple iPad 9.7" 32GB. 
  

Prace pisemne o objętości nie przekraczającej 3 stron formatu A4, napisane 

czcionką New Times Roman rozmiar 11, odstępy między wierszami 1,5, 

prosimy przesyłać na adres: Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 16, 

00-202 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: 

biuro.prasowe@nra.pl 

Termin nadsyłania prac upływa 10 maja 2018 roku. 

Ogłoszenie wyników zostanie podane na stronie adwokatura.pl nie później 

niż 11 czerwca 2018. O terminie wręczenie nagrody zwycięzca zostanie 

poinformowany telefonicznie.   

Zapraszamy wszystkich chętnych do nadsyłania swoich prac. 

 

Regulamin Konkursu: 

I. Cele Konkursu: 

1. Poszerzenie świadomości społecznej na temat Adwokatury w Polsce. 



2. Zachęcenie do alternatywnych form spędzania wolnego czasu  

i wykorzystania dostępnych możliwości poznania zagadnień z zakresu 

prawa. 

3. Rozwijanie umiejętności poznawczych oraz przenoszenie poznanych 

zagadnień na język pisany. 

 

II. Przedmiot i warunki Konkursu: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

uczniów klas siódmych szkół podstawowych. 

2. Uczestnicy przygotowują samodzielne prace pisemne inspirowane 

dostępnymi źródłami – na temat wskazany w tytule.  

3. Objętość pracy to maksymalnie 3 strony w formacie A4, przy użyciu 

czcionki Times New Roman o rozmiarze 11 i zastosowaniu odstępów 

między wierszami 1,5. 

4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych. 

5. Każdy uczestnik może złożyć w Konkursie jedną pracę. 

6. Do prac powinny być dołączone informacje o uczestniku: imię i 

nazwisko, nazwa, numer i adres szkoły oraz klasa, do której uczęszcza, 

data urodzenia i adresu zamieszkania uczestnika oraz dane kontaktowe, 

tj. adres poczty elektronicznej i kontaktowy numer telefonu (może być 

wskazany numer telefonu opiekuna). 

7. W przypadku uczestników Konkursu, którzy nie ukończyli 18 lat 

wymagane jest wyrażenie zgody na udział w Konkursie przez opiekuna 

prawnego. (załącznik nr 3) 

8. Prace konkursowe należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 

maja 2018 roku na adres: Naczelna Rada Adwokacka, ul. Świętojerska 

16, 00-202 Warszawa – z dopiskiem „Konkurs” lub pocztą elektroniczną 

na adres: biuro.prasowe@nra.pl – z dopiskiem „Konkurs” w tytule 

wiadomości (w obu przypadkach decyduje data doręczenia adresatowi).  

9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków 

niniejszego Regulaminu przez uczestników oraz ich zgodą na 

przetwarzanie danych osobowych (w przypadku osób pełnoletnich) lub 

zgodą opiekuna prawnego (w przypadku osób małoletnich) - dla potrzeb 

niniejszego Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 922 

ze zm.) (załącznik nr 1). 
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III. Ocena prac konkursowych: 

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, 

która zdecyduje o przyznaniu nagrody, w składzie: adw. Rafał Dębowski, 

adw. Jacek Dubois, adw. Andrzej Grabiński, adw. Sylwia Gregorczyk-

Abram, adw. Jerzy Zięba oraz adw. Czesław Jaworski.  

2. Patronat nad konkursem objął adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny 

pisma adwokackiego „Palestra” i prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w 

latach 1995-2001. 

3. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, 

oryginalność oraz styl i gramatyka. 

4. Nagrodą w konkursie jest Apple iPad 9.7" 32GB. 

5. Organizator zastrzega sobie możliwość wyróżnienia w inny sposób 

prac, które nie zostaną nagrodzone nagrodą główną.   

 

IV. Postanowienia końcowe: 

1. Złożone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i pozostają 

własnością Organizatorów. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji prac uczestników 

Konkursu w Internecie oraz wykorzystania ich w inny sposób  

w celach promocyjnych Organizatorów.  

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac lub ich 

fragmentów w różnych formach i bez wypłacania honorariów 

autorskich. 

4. Autor nagrodzonej pracy przenosi na Organizatora prawa autorskie 

majątkowe do tego dzieła na wszystkich  polach eksploatacji znanych w 

chwili ich przeniesienia, w tym w szczególności:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie 

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową i 

wprowadzania ich do pamięci komputerów i serwerów; 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 

utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy; 



c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony 

powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie 

oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w 

taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym. Uczestnik (w przypadku osób pełnoletnich) lub 

opiekun prawny (w przypadku osób małoletnich) zobowiązany jest do 

podpisania oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi nie później niż 11 czerwca 2018 roku. 

6. Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej 

Naczelnej Rady Adwokackiej (www.adwokatura.pl) i w mediach 

społecznościowych na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej. O terminie 

wręczenia nagrody zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany 

telefonicznie.   

7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w 

niniejszym Regulaminie. 

8. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowi art. 919 kodeksu 
cywilnego.  

 

 


