
DLACZEGO PRAWNICY 
SĄ WAŻNI: 

 broniąc obrońców praworządności 

INFORMATOR 
 

 
 
 
 
 
 

EUROPEJSKI DZIEŃ PRAWNIKA 2018 

 
- 25 października 2018 - 

 
 
 
Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy  
Głos europejskiego zawodu prawniczego 
T +32 (0)2 234 65 10 - ccbe@ccbe.eu - www.ccbe.eu

mailto:ccbe@ccbe.eu
http://www.ccbe.eu/


SPIS TREŚCI 

#1 Wstęp ............................................................................................ 3 

#2 Podstawowe informacje o Europejskim Dniu Prawnika ................ 4 

- Cel 
- Motyw przewodni: „Dlaczego prawnicy są ważni: broniąc obrońców praworządności” 
- Uczestnicy 
- Wydarzenia 
- Europejski dzień sprawiedliwości 
- Materiały 
- Kontakt 

#3 Informacje dotyczące motywu przewodniego ................................ 6 

- Prawnicy – twoje prawo do prawa i twoich praw. Brońmy ich! 
- Kwestia opracowania Konwencji europejskiej o zawodzie prawnika 

#4 Promowanie działalności oraz wydarzeń: 

#EuropeanLawyersDay ............................................................... 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KONTAKT: 
 

Rada Adwokatur i Stowarzyszeń 

Prawniczych Europy 

Rue Joseph II, 

40/8 1000 

Brussels 

T +32 (0)2 234 65 10 
 
 

Więcej informacji 

www.ccbe.eu 

ccbe@ccbe.eu 

ZASTRZEŻENIE PRAWNE: 
 

CCBE nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa jakichkolwiek 

oświadczeń dotyczących informacji przedstawionych w 

niniejszym Przewodniku. Nie ponosi też odpowiedzialności za 

wszelkie działania podejmowane w oparciu o informacje zawarte 

w niniejszej publikacji. CCBE nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z 

wykorzystania niniejszych informacji. 

http://www.ccbe.eu/
mailto:ccbe@ccbe.eu


 

1 
 

# Wprowadzanie 

CCBE z przyjemnością świętuje Europejski Dzień Prawnika: „Dlaczego prawnicy są ważni: 

Broniąc obrońców praworządności”. Prawnicy odgrywają zasadniczą rolę 

w podtrzymywaniu praworządności poprzez obronę praw obywateli, czasem wbrew władzy. 

By móc to robić, prawnicy muszą być wolni od wszelkiego rodzaju nacisków. Wpływy 

polityczne, sędziowskie czy rządowe to tylko niektóre przykłady. 
 

Jednak przedstawiciele zawodów prawniczych są coraz częściej ofiarami gróźb, inwigilacji, 

prześladowań, a nawet morderstw. Ma to duży wpływ na obywateli, ponieważ prawnicy mogą 

nie być w stanie bronić ich praw efektywnie i swobodnie. Ponadto europejskie oraz 

międzynarodowe instrumenty, mające na celu obronę prawników są nieskuteczne, ponieważ 

brakuje im wykonalności. 
 

W odpowiedzi na tę sytuację Rada Europy bada prawdopodobieństwo wprowadzenia 

europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Instrument obowiązujący w państwach, które 

podpisały konwencję, działałby na rzecz obywateli poprzez zagwarantowanie im dostępu do 

niezależnych prawników. Prawnicy muszą wykonywać swój zawód swobodnie, pod ochroną 

praworządności – oto motyw przewodni tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika. 
 

Niniejszy informator pomoże czytelnikom przygotować się na Europejski Dzień Prawnika. 

Więcej informacji na naszej stronie: https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day. 

Zapraszamy do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi. Z niecierpliwością 

czekamy na informacje o organizowanych przez Państwa wydarzeniach. Mamy nadzieję, że 

Europejski Dzień Prawnika 2018 będzie niezapomniany! 

 
 
 

Antonín Mokrý, 

Przewodniczący 

CCBE w 2018 r. 

3
 

https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day


 

 
 
 

Podstawowe 
informacje 
o Europejskim Dniu 
Prawnika 

 
 

CEL 

Podczas Europejskiego Dnia Prawnika świętujemy rolę, jaką odgrywają prawnicy w obronie 

praworządności w Europie. Europejski Dzień Prawnika jest świętem obchodzonym co roku 

około 25 października, tak jak Europejski Dzień Sprawiedliwości. 
 

Ochrona praworządności przez prawników polega na występowaniu przeciwko działaniom 

niezgodnym z prawem oraz na obronie praw obywateli. Praworządność oraz prawa człowieka 

tworzą fundament europejskiej demokracji. 
 

MOTYW PRZEWODNI 
 

Co roku CCBE wybiera motyw przewodni dotyczący nowych ról, w jakie prawnicy odgrywają 

w życiu obywateli. 

 

W państwach członkowskich Rady Europy przedstawiciele zawodów prawniczych są coraz 

częściej ofiarami gróźb, inwigilacji, prześladowań, a nawet morderstw. Ma to duży wpływ na 

nasze społeczeństwo oraz na jego obywateli, ponieważ mogą oni nie mieć dostępu do 

odpowiedniej obrony swoich praw za pośrednictwem prawników. 
 

Europejski Dzień Prawnika 2018 ma za zadanie podkreślić rolę prawników oraz obrońców 

praw człowieka w Europie. W ramach podtrzymywania niezależności prawników oraz ich roli 

w obronie praw obywateli, CCBE z zainteresowaniem śledzi prace Rady Europy nad badaniem 

oraz tworzeniem projektu europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. 
 

Dlatego też Europejski Dzień Prawnika 2018 przebiega pod hasłem  “DLACZEGO PRAWNICY 
SĄ WAŻNI: broniąc obrońców praworządności”. 

 

UCZESTNICY 

Krajowe oraz lokalne adwokatury z całej Europy opracowują tematyczne publikacje oraz 

organizują wydarzenia z okazji Europejskiego Dnia Prawnika w celu promowania 

praworządności oraz informowania obywateli o roli prawników w obronie ich praw. 
 

WYDARZENIA 

Adwokatury członkowskie CCBE zachęcają adwokatury lokalne do organizowania wydarzeń, 

publikacji materiałów edukacyjnych oraz do przeprowadzania projektów uświadamiających 

obywateli na temat motywu przewodniego tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika. 4
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EUROPEJSKI DZIEŃ SPRAWIEDLIWOŚCI 

Europejski dzień sprawiedliwości obywa się co roku 25 października, a jego celem jest 

przybliżenie obywatelom wszelkich aspektów związanych z wymiarem sprawiedliwości, 

informowanie ich o przysługujących im prawach oraz promowanie działań podejmowanych 

w tym obszarze przez Radę Europy oraz Komisję Europejską, a wszystko to przez 

prowadzenie symulacji poszczególnych procedur oraz sesji informacyjnych. 

W obchodach tego dnia mogą uczestniczyć wszyscy obywatele, studenci oraz osoby związane 

zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. 
 

 

MATERIAŁY 

Materiały na temat wszystkich poprzednich edycji Europejskiego Dnia Prawnika są dostępne 

online na stronie CCBE: http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day 
 

KONTAKT 

Paula Garrido (garrido@ccbe.eu), przedstawicielka CCBE ds. komunikacji i spraw 

publicznych, z chęcią odpowie na wszelkie Państwa pytania oraz uwagi dotyczące 

Europejskiego Dnia Prawnika. 
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Informacje na temat 

motywu przewodniego 
 
 PRAWNICY – TWOJE PRAWO DO PRAWA I TWOICH PRAW. BROŃMY ICH! 

                                 Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu ds. Praw Człowieka CCBE 
Artykuł 6 ustęp 3c Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 
wyraźnie mówi, że: „Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo (...) do 

bronienia się osobiście lub przez ustanowionego przez siebie obrońcę, a jeśli nie ma 

wystarczających środków na pokrycie kosztów obrony – do bezpłatnego korzystania z pomocy 

obrońcy wyznaczonego z urzędu, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości (...)”. 

 

To podstawowa zasada, która powinna być powszechnie stosowana, bez względu na czas 

i miejsce. 

 

Nie można mówić o sprawiedliwości, jeśli mężczyźni i kobiety stający przed sądem nie mogą 

liczyć na pomoc niezależnego prawnika, który ma obowiązek chronić poufnych informacji 

udzielonych mu przez klientów oraz przestrzegać zasad postępowania gwarantujących ochronę 

ich interesów. 

 

Życie jest złożone, nieprzewidywalne oraz subiektywne, dlatego też każdy z nas widzi tylko kilka 

wymiarów rzeczywistości poprzez osobiste soczewki, zabarwione przez kulturę oraz 

doświadczenie życiowe. Dlatego tak ważne jest, aby osoby stykające się z wymiarem 

sprawiedliwości, niezależnie, czy jest to system sądownictwa karnego, cywilnego czy 

administracyjnego, mogły skorzystać z usług specjalisty od rozwiązywania konfliktów, który, 

cierpliwie i z zachowaniem poufności zawodowej, pomoże im rozeznać się dokładnie co zrobiły, 

jak i dlaczego. Bez pełnego zaufania między prawnikiem i jego klientem, ich komunikacja będzie 

najeżona niedomówieniami oraz kłamstwami. Na ich podstawie można zbudować wyłącznie 

pozorną obronę, urągającą sprawiedliwości. 

 

Prawo jest coraz mniej uchwytne, ponieważ ma wiele źródeł: międzynarodowe, europejskie, 

krajowe, lokalne oraz prywatne. W tej sytuacji samodzielna obrona graniczy z niemożliwością – 

potrzebny jest specjalista zdolny dogłębnie przeanalizować wszystkie zasady mogące regulować 

sytuację, w której znalazł się klient. 

 

Prawnicy stoją na straży procedury prawnej poprzez stosowanie przepisów proceduralnych oraz 

przeciwstawianie się arbitralnym działaniom, gdy tylko to możliwe. Podczas każdej procedury 

prawnicy podtrzymują i zapewniają pewność prawa, a co za tym idzie – zaufanie. Zaufanie jest 

niezbędne do rozwoju gospodarki lub przynajmniej jej podtrzymania. 
 

Dlatego też prawnicy są niezbędni dla podtrzymania nie tylko naszych humanistycznych oraz 

moralnych wartości, lecz także gospodarczego dobrobytu społeczeństwa. 
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Tak było zawsze. Teraz bardziej niż kiedykolwiek, nawet w momencie, gdy niektórzy marzą 

o zastąpieniu wymiaru sprawiedliwości innymi modelami mającymi regulować społeczne relacje: 

inwigilacja i prześladowanie, religia, gospodarka, a nawet środki przekazu (indoktrynacja, 

kampanie oszczerstw, demagogia, fake news). 
 

Z wyżej wymienionych powodów, musimy gwarantować i deklarować, że prawo do niezależnego 

przedstawicielstwa prawnego jest bezwarunkowe, nawet w krajach rządzonych przez dyktatorów 

(lub do tego aspirujących), którzy w dzisiejszych czasach pozwalają sobie na podważanie praw 

człowieka poprzez kreowanie ich jako zachodnie, hegemonistyczne, a nawet postkolonialne. 

Zdarza się, że prawnicy, poprzez wsparcie protestujących, udaremniają niektóre projekty ustaw, 

nawet te godne pochwały. Dzieje się tak jednak zawsze po to, by dostarczyć ustawodawcy 

odpowiedni kierunek zmian – tak, aby osoby dotknięte przez nowe ustawy miały szansę na ich 

zakwestionowanie przed niezawisłym sądem i przy asyście niezależnych prawników. 
 

To na prawnikach opiera się powszechny dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Jednak dzisiaj 

zależy od nich dużo więcej. 

 

Prawo, dzisiaj złożone bardziej niż kiedykolwiek, jest również wszechobecne. Przenikło ono 

głęboko do przedsiębiorstw, rodzin, sportu i rozrywki. Na każdym rogu podlegamy nowym 

zasadom, spoczywają na nas nowe zobowiązania, zmuszające nas do przemyślenia naszych 

działań i ich poprawy. Nie zawsze jest łatwo dostrzec pełen obraz wpływu tych zasad, ani też 

oszacować dokładnie jak wielkie zmiany zostały na nas wywarte. Jednak równie trudno jest 

rozpoznać, jakie możliwości otwierają przed nami te zasady. 
 

To jedno z większych źródeł nierówności. Z jednej strony mamy do czynienia z osobami 

wpływowymi, otaczającymi się gronem doradców, co pozwala im zminimalizować koszty 

wprowadzonych zmian, czasami je ominąć, a często – wykorzystać. Z drugiej strony widzimy 

osoby słabsze, doświadczone losem, zdezorientowane, nieraz przesunięte na margines. 
 

Na przykład: nowe zasady UE dotyczące ochrony danych osobowych zostały opracowane w celu 

ochrony obywateli przed rosnącą obecnością internetowych gigantów w ich prywatnym życiu. 

Ostatecznie firmom tym udało się utworzyć skomputeryzowane i ustandaryzowane procedury, 

które umożliwiły im kontynuować pracę bez większych trudności. To mniejsze filmy zostały 

zmuszone do poniesienia wysokich kosztów wdrożenia skomplikowanych (przynajmniej dla nich) 

procedur, nawet jeśli to nie one były celem Komisji... 
 

Kto może częściowo przywrócić równowagę i ograniczyć szkody? Kto oferuje przydatne rady dla 

obywateli, przedsiębiorstw i władz, tak, by prawo nie było wyłącznie narzędziem opresji 

sprzyjającym osobom najbardziej wpływowym, ale zamiast tego służyło jako środek do 

usamodzielnienia się słabszych? 
 

Prawnicy zdecydowanie mogą pomóc w tej kwestii. Ich niezależność, zobowiązanie do poufności, 

etyka zawodowa (zwłaszcza zasada zakazu konfliktu interesów) świadczą o ich przydatności, 

nawet jeśli, zależnie od sektora, inne osoby mają podobne kwalifikacje. 
 

To podstawowa kwestia społeczna. Dać wszystkim prawo do dostępu do wymiaru 

sprawiedliwości, uczynić z niego narzędzie sprzyjające równości, wolności, solidarności oraz 

godności. Nie dopuścić, by służyło tylko pomnażania i tak już wielkich majątków oraz zubożania 

i ucisku szarego człowieka. 

 

Prawnicy pracują ramię w ramię z mężczyznami i kobietami, dając im siłę do walki o swoje prawa. 

 

Dlatego należy bronić prawników. To oni służą wszystkim w obronie równości i równowagi. 

Dyktatorzy wyraźnie to zrozumieli. Najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem demokratyczności 

ustroju jest waga, jaką przykłada się do wolnej i niezależnej adwokatury. Kiedy tylko dyktatura lub 

inny autorytarny reżim przejmuje władzę w państwie, rządzący próbują nałożyć kaganiec na 

media i adwokaturę, podporządkować sobie sądownictwo. Chiny, Iran, Arabia Saudyjska i od 

niedawna Turcja służą jako przykłady.  
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Nawet wewnątrz Unii Europejskiej kilka państw doświadcza podobnych zachwiań: kontrola 

i wpływ na Trybunał Konstytucyjny w Polsce, zakaz niesienia pomocy migrantom na Węgrzech. 

Jednak w wielu innych krajach wprowadza się mniej drastyczne środki mające ten sam cel: 

ograniczenie wolności. 
 

Dlatego musimy uważać. Tak niedawno nabyte prawa mogą raz jeszcze stać się podstawową 

kwestią, o którą przyjdzie nam walczyć. 
 

Prawnicy znajdują się na linii frontu. Osobiście, lecz mając przed sobą swoje adwokatury i ich 

organy reprezentatywne, z CCBE na czele, podejmują działania, by ochronić wolności, 

zagwarantować godne traktowanie obywateli oraz zapobiegać nieuzasadnionej dyskryminacji. 
 

Z tego powodu potrzebujemy europejskiej konwencji o zawodzie prawnika. Po to, by móc oprzeć 

się o silny, bezpośrednio stosowany instrument prawny pozwalający nam na obronę prawników, 

którzy chronią naszych praw i wolności. 
 

Brońmy naszych prawników! 
 

Nie ustawajmy w walce. 
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KWESTIA OPRACOWANIA KONWENCJI EUROPEJSKIEJ O ZAWODZIE PRAWNIKA 

Laurent Pettiti, prawnik w paryskiej palestrze, członek Krajowej Rady Adwokackiej (CNB), 

Przewodniczący grupy roboczej ds. europejskiej konwencji Rady Adwokatur i Stowarzyszeń 
Prawniczych Europy 
 

24 stycznia 2018 r., podczas spotkania parlamentarzystów w ramach Zgromadzenia 

Parlamentarnego Rady Europy przyjęto zalecenie 2121 (2018) „Kwestia opracowania Konwencji 

europejskiej o zawodzie prawnika”. 
 

Dlaczego zmiana niewiążącego standardu na wiążący instrument międzynarodowy wraz 

z wdrożeniem mechanizmu monitorowania byłaby adekwatna i nadałaby wysoką wartość dodaną 

do gwarancji bezpieczeństwa i niezależności zawodu prawnika? Dzieje się to w momencie, gdy 

sytuacja prawników w znacznej liczbie państw członkowskich Rady Europy – zidentyfikowano ich 

przynajmniej 16 – jest niepokojąca z uwagi na ich wkład do ochrony praw człowieka i 

praworządności oraz na nadzwyczajną presję, której są poddawani podczas wykonywania swoich 

obowiązków zawodowych, a w najgorszych wypadkach stają się ofiarami ataków, wymuszonych 

zaginięć oraz morderstw. 
 

22 czerwca podczas 35 sesji Rady Praw Człowieka, Zgromadzenie przyjęło postanowienie 

mające na celu przypomnienie państwom członkowskim o podjęciu środków, w szczególności 

poprzez przyjęcie przepisów prawa krajowego, aby zapewnić istnienie niezależnych oraz 

autonomicznych stowarzyszeń zawodowych prawników, a także by uznać kluczową rolę, którą 

odgrywają w obronie praworządności i w promowaniu oraz ochronie praw człowieka. 

A) Za potrzebą przyjęcia konwencji stoją trzy powody: 

 
1) Na tle innych zawodów, prawnicy ogrywają kluczową rolę w działaniu wymiaru 

sprawiedliwości oraz przyczyniają się do ochrony praworządności poprzez zapewnienie 

obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także przez ochronę podstawowych praw i 

wolności. Właśnie z tego powodu zawód prawnika może wiązać się ze znacznymi naciskami ze 

strony władz wykonawczych i ustawodawczych, czasami również sądowniczych, a także 

podmiotów niepaństwowych. 

 

2) Pomimo istnienia wielu instrumentów zalecających ochronę zawodu prawnika, między 

innymi zalecenie nr R(2000) 21 Komitetu Ministrów Rady Europy do państw członkowskich 

w sprawie wolności wykonywania zawodu prawnika (nazywany dalej „Zaleceniem”), od 

siedemnastu lat, czyli od momentu przyjęcia Zalecenia, odnotowywane są nieustające ataki na 

rolę prawników, które w ostatnim czasie się nasiliły. To dowód, że Zalecenie nie jest w pełni 

skuteczne. Bardziej od nawoływania o przyjęcie lepszych przepisów, potrzebna jest praca nad 

wiążącymi zobowiązaniami, tak, aby zapewnić ochronę niezależności zawodu prawnika, oraz, co 

za tym idzie – praworządności. 

 

3) Europejska Konwencja Praw Człowieka (EKPC) chroni niektóre podstawowe prawa 

zawiązane podtrzymywaniem praworządności poprzez wykonywanie zawodu prawnika, czego 

Konwencja nie zmieni. Istnieją jednak inne prawa, zawarte w Zaleceniu, których EKPC nie 

obejmuje. Prawa te wymagają systemu ochrony na poziomie europejskim, musi on jednak działać 

w sposób prostszy, szybszy i bardziej bezpośredni niż EKCP, której oczywiście nie należy 

podważać. 

 

Należy również zaznaczyć, że nowa konwencja, podobnie do Zalecenia, uznaje zarówno 

obowiązki nałożone na prawników, tak jak ich prawa. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w fakcie, 

że podstawowa rola prawników w wymiarze sprawiedliwości oraz w ochronie praworządności 

zakłada z góry pewne standardy dla zawodu prawnika. 
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B) Obiektywne względy: 

 
1) Podczas gdy Europejski Trybunał Praw Człowieka (od momentu wydania wyroku w sprawie 

Goldera) uznaje „specjalny status” prawników i w szczególności ochrania ich tajemnice 

zawodowe, prawo do swobodnego wyrażania opinii oraz poufność informacji wymienianych 

między prawnikami i ich klientami, ETPC milczy na temat roli prawników w wymierzaniu 

sprawiedliwości oraz praktykowania ich zawodu. 
 

2) W niektórych państwach orzecznictwo Trybunału nie jest stosowane wcale lub jest  

stosowane niedokładnie, mimo że to właśnie państwa są gwarantami praw oraz ochrony 

zarówno prawników jak i ich organizacji zawodowych. Oczywiście przed złożeniem wniosku do 

Trybunału należy wyczerpać środki krajowe, tak aby prawnicy czujący się poszkodowani poprzez 

złamanie konwencji przez ich kraj mogli wnieść przeciwko niemu skargę i liczyć na uznanie 

swoich praw. Szybki przegląd orzecznictwa pokazuje, że decyzje Trybunału zapadają wiele lat 

po tym, gdy prawnicy musieli uporać się z naruszeniami. Bardziej restrykcyjne (oraz prostsze) 

przepisy umożliwiłyby podjęcie bardziej efektywnych działań. 
 

3) Konwencje Rady Europy są wdrażane w celu ujednolicenia rozbieżnych przepisów 

krajowych, a czasem nawet w celu poruszenia kwestii braku takich przepisów. Dlatego też 

konwencja o zawodzie prawnika umożliwiłaby nadanie wspólnych przepisów ramowych 

chroniących ten zawód. 
 

4) Prawa ujęte w Zaleceniu nie wyczerpują listy podstawowych zabezpieczeń 

potrzebnych do wolnego i swobodnego wykonywania zawodu. Zasadnicza rola, jaką pełnią 

prawnicy w wymiarze sprawiedliwości wymaga pełnej ochrony ich niezależności, a przede 

wszystkim: ochronę tajemnicy zawodowej w interesie klienta, prawo prawników do swobodnego 

wyrażania opinii, które będzie ujęte w konwencji, a także niezależność adwokatur lub innych 

organizacji zawodowych. 
 

5) Konwencja w jasny i bezpośredni sposób ujmie obowiązki kraju, na które prawnicy 

będą mogli się powołać w jurysdykcji narodowej i/lub międzynarodowej, co pozwoli im na 

wykonywanie swoich obowiązków w warunkach odpowiadających ich statusowi jako obrońców 

obywateli oraz praworządności. 
 

6) Konwencja to wielki krok w kierunku ochrony podstawowych praw obywateli. 

Nadrzędnym celem prawników jest ochrona praw obywateli. Tylko niezależni prawnicy mogą 

swobodnie doradzać obywatelom i ich bronić przed sądem, przykładając się do sprawnego 

funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. 
 

Dlatego też konwencja utworzy nową wartość, będąc pierwszym międzynarodowym 

instrumentem gwarantującym zasadniczą rolę prawników w wymiarze sprawiedliwości 

oraz ochronę praworządności, nie tylko w ich działaniach sądowych, lecz także 

w działaniach doradczych, wyłącznie na rzecz interesu obywateli. 
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Promowanie Państwa 

działań i wydarzeń 
 
 
 

Najlepszym sposobem przyciągnięcia członków na Europejski Dzień Prawnika to 

rozpowszechnianie informacji na temat wydarzenia. Poniżej zamieściliśmy rady CCBE o tym, 

jak promować wydarzenia, a przede wszystkim – Europejski Dzień Prawnika: 
 

1. W dzisiejszych czasach MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE SĄ KLUCZOWE – 

Wydarzenia i publikacje mogą liczyć na dużo większy rozgłos, gdy są promowane i przesyłane 

poprzez media społecznościowe. Nie należy się cofać przed korzystaniem z nowych 

technologii: media społecznościowe są niezbędne przy organizowaniu wydarzeń w XXI wieku. 
 

Do najpopularniejszych stron wśród zawodów prawniczych należą: 

» Twitter 

» LinkedIn 

» Facebook 

Promowanie tam Państwa publikacji oraz działań przyciągnie uwagę użytkowników. Media 

społecznościowe są niezbędne przy organizowaniu wydarzeń takich, jak Europejski Dzień 

Prawnika. 

Zalecamy promowanie wydarzeń na wszystkich Państwa kontach społecznościowych 

z użyciem hashtagu #EuropeanLawyersDay tak, aby wszyscy zauważyli Państwa 

zaangażowanie. 
 
Młode pokolenie („pokolenie Z”) codziennie korzysta również z dwóch innych platform: 

» Instagram 

» Snapchat 

Korzystanie z nich może wyglądać na wyzwanie, jednak założenie konta na Instagramie lub 

Snapchacie ułatwiło już pracę wielu adwokaturom oraz prawnikom. 
 

Jeśli mają Państwo pytania na temat korzystania z mediów społecznościowych, a zwłaszcza 

Instagrama i Snapchata w celu promowania Europejskiego Dnia Prawnika, prosimy o kontakt 

z Paulą Garrido, przedstawicielką CCBE ds. komunikacji i spraw publicznych 

(garrido@ccbe.eu).
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2. KONTAKT Z LOKALNYMI I REGIONALNYMI ADWOKATURAMI 

Zalecamy kontakt z lokalnymi oddziałami adwokatury, które pracują bezpośrednio z 

prawnikami oraz klientami, więc z doświadczenia znają ich najbardziej palące problemy. 
 

Dlatego zalecamy skontaktowanie się z nimi w celu zapoznania się z ich sposobami na 

promocję wydarzeń oraz aktywności, a także by dowiedzieć się, czy nie są zainteresowane 

udziałem w obchodach Europejskiego Dnia Prawnika. 
 

Regionalne i lokalne adwokatury zgłosiły CCBE swoje zaciekawienie Europejskim Dniem 

Prawnika. Zapraszamy do podjęcia rozmów z członkami Państwa adwokatur na temat wydania 

publikacji oraz organizacji wydarzeń z okazji #EuropeanLawyersDay. 
 

3. KONTAKT Z CCBE 

Mogą Państwo liczyć na CCBE. Członkowie CCBE mają dostęp do przydatnych materiałów. 

CCBE prześle swoim członkom oficjalny plakat Europejskiego Dnia Prawników, w celu jego 

wykorzystania i dystrybucji. 
 

Na naszej stronie internetowej członkowie CCBE znajdą również specjalną zakładkę 

dedykowaną Europejskiemu Dniu Prawnika: https:// www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-

day/ 

Zapraszamy do kontaktu pod adresem garrido@ccbe.eu i do świętowania z nami udanego 

#EuropeanLawyersDay. 
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