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#1 Przedmowa
„CCBE ma zaszczyt świętować Europejski Dzień Prawnika 2019. W tym roku skupiamy się na „Twoim 
prawie do pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych”, dodając artykuł dotyczący „uzyskania pomocy 
prawnika w warunkach pozbawienia wolności”. 

Pomoc prawna z urzędu jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Dostęp do wymiaru sprawiedliwości należy do praw podstawowych, a także stanowi zasadniczą część i 
instrument praw człowieka, określony i chroniony treścią art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, 
tzn. swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla każdego człowieka, bez względu na pozycję 
społeczną lub sytuację ekonomiczną. Uznaje się go za jeden z najważniejszych filarów praworządności 
i godności ludzkiej. Do obowiązków państw i organów władzy publicznej należy zagwarantowanie, 
zorganizowanie i sfinansowanie takiego systemu pomocy prawnej z urzędu, który zapewni osobom 
mniej majętnym dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz pokrycie kosztów doradztwa prawnego, 
obrony i reprezentacji przez podmioty profesjonalne. Działający system pomocy prawnej z urzędu w 
Państwach Członkowskich jest kwestią zasadniczą. CCBE docenia wysiłki i pracę Komisji w tym zakresie, 
a także zachęca Państwa Członkowskie do wypełnienia zobowiązań określonych w ostatniej dyrektywie 
UE w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz 
dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania.

Celem niniejszego podręcznika jest pomóc czytelnikowi w przygotowaniu się do Europejskiego Dnia 
Prawnika. Więcej materiałów dostępnych jest na stronie internetowej CCBE: https://www.ccbe.eu/
actions/european-lawyers-day/. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt.

Z niecierpliwością czekamy na Państwa wydarzenia i obchody pamiętnego Europejskiego Dnia Prawnika 
w 2019 r.

José de Freitas 
Prezes CCBE 

https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
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#2 O Europejskim 
Dniu Prawnika

CEL

Europejski Dzień Prawnika (ELD [European Lawyers Day]) to dzień, który podkreśla kluczową rolę, 
jaką odgrywają prawnicy, czyli uczestnicy wymiaru sprawiedliwości, jak również ich wkład w ochronę 
praworządności. ELD świętuje się od 2014 r. Prawnicy bronią prawo-rządności przeciwdziałając sytuacjom 
naruszenia prawa, a także broniąc praw obywateli. Praworządność stanowi – obok praw człowieka – 
kamień węgielny europejskiej demokracji.

DATA

ELD świętuje się w dniu 25 października, w połączeniu z Europejskim Dniem Sprawiedliwości, który 
ma na celu informowanie obywateli o ich prawach i zmierza do umocnienia pewności systemów prawa.

TEMAT

Coroczny temat wybiera się w celu zilustrowania, w jaki sposób konkretny aspekt systemu prawnego 
oddziałuje na obywateli i ich prawa. Temat wybrany w 2019 r. brzmi „Twoje prawo do pomocy prawnej z 
urzędu w sprawach karnych oraz do uzyskania pomocy prawnika w warunkach pozbawienia wolności”.

Tematy z lat ubiegłych to: 

 »  2018: Dlaczego prawnicy są ważni: W obronie obrońców praworządności

 »  2017: E-woluowanie zawodów prawniczych: W jaki sposób transformacja cyfrowa może pogłębić 
relacje pomiędzy obywatelem a prawnikiem

 »  2016: Dostęp do wymiaru sprawiedliwości

 »  2015: Swoboda wypowiedzi

 »  2014: Poufność pomiędzy prawnikiem i klientem

DZIAŁANIA

Adwokatury i stowarzyszenia prawnicze zachęca się do organizacji wydarzeń, publikowania materiałów 
edukacyjnych oraz/lub prowadzenia innych programów promujących świadomość społeczną tematu 
Europejskiego Dnia Prawnika.
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ZASOBY

Plakat informujący, komunikaty prasowe, wydawnictwa o odpowiedniej renomie oraz inne powiązane 
źródła wyszukiwania online będą dostępne na stronie internetowej CCBE: https://www.ccbe.eu/actions/
european-lawyers-day/

KONTAKT

W przypadku pytań/uwag dotyczących tematu na 2019 r., prosimy o kontakt z Peterem Mc Namee 
(mcnamee@ccbe.eu)

https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
https://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/
mailto:mcnamee@ccbe.eu
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#3 Informacje dotyczące 
tematu

POMOC PRAWNA Z URZĘDU DLA PODEJRZANYCH I OSKARŻONYCH W 
POSTĘPOWANIU KARNYM ORAZ DLA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZY WNIOSEK W 
POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCYM EUROPEJSKIEGO NAKAZU ARESZTOWANIA

Autor: Ondrej Laciak, przewodniczący komisji CCBE ds. prawa karnego

I: WPROWADZENIE

CCBE uznała, że Europejski Dzień Prawnika będzie stanowić dobrą okazję do zwrócenia uwagi na dyrektywę 
2016/1919/UE w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu 
karnym. Rzeczona dyrektywa miała zostać wdrożona w państwach członkowskich UE do dnia 25 maja 
2019 r. Jest to ważna dyrektywa, należąca do pakietu dyrektyw, których treść uzgadniano przez wiele lat.

Dla zrozumienia tej dyrektywy pomocne jest zapoznanie się z jej kontekstem oraz umiejętność jej 
dopasowania w szerszej perspektywie.

Praktyczny mechanizm dla stworzenia szkicu dyrektywy zaistniał już w 2009 r., gdy Rada Ministrów 
(składająca się z krajowych ministrów rządowych z każdego państwa UE) przyjęła tzw. „Wytyczne w 
kierunku poprawy proceduralnych praw osób podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach karnych”. 
Wytyczne te doprowadziły do stworzenia wspólnie uzgodnionych podstaw, opartych na polityce małych 
kroków, w celu zharmonizowania niektórych norm prawa karnego w ramach UE dla potrzeb zapewnienia 
uczciwego procesu karnego oraz jednakowej ochrony praw obywatelskich na terenie całej UE.

Wspólne minimalne normy są niezbędne, aby orzeczenie sądowe wydane przez jedno państwo 
członkowskie UE zostało uznane w innych państwach członkowskich. Obszar sprawiedliwości UE oparty 
jest na wzajemnym uznaniu oraz wzajemnym zaufaniu, a ponadto – aby osiągnąć oraz utrzymać zarówno 
jedno, jak i drugie – potrzebne są dodatkowe wnioski i sugestie dla zapewnienia oraz umocnienia praw 
obywateli w postępowaniach karnych.

Zgodnie z wytycznymi, między rokiem 2010 a 2012 uzgodniono trzy dyrektywy:

1. Dyrektywa 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemne-go w 
postępowaniu karnym;

2. Dyrektywa 2012/13/UE w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym;

3. Dyrektywa 2013/48/UE w sprawie dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i prawa do 
porozumiewania się w czasie pozbawienia wolności.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0064&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0013&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&from=pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0048&from=pl
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Na przestrzeni lat 2013-2016 przyjęto trzy kolejne dyrektywy:

4. Dyrektywa 2016/343/UE w sprawie wzmocnienia niektórych aspektów domniemania niewinności 
i prawa do obecności na rozprawie w postępowaniu karnym;

5. Dyrektywa 2016/800/UE w sprawie gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi 
lub oskarżonymi w postępowaniu karnym;

6. Dyrektywa 2016/1919/UE w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych 
w postępowaniu karnym. 

Przedmiotowe dyrektywy, pomimo że nie są doskonałe, wspierają zasadę zapewnienia równości stron 
procesowych [dosł. równość broni – equality of arms] wraz z ochroną uczciwego procesu. Zmierzają one 
do umocnienia wzajemnego zaufania systemów sądowych państw członkowskich, a tym samym – do 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania obszaru sprawiedliwości Unii Europejskiej.

CCBE aktywnie przyczyniała się do kształtowania tych dyrektyw na wszystkich etapach procesu 
legislacyjnego. CCBE konfrontowała się z właściwymi instytucjami w celu zapewnienia, aby w ostatecznych 
wersjach tych dyrektyw znalazły odzwierciedlenie stosowne środku ochronne, które na terenie całej 
UE zapewnią minimalne standardy.

Pomimo że dyrektywy te są skutkiem daleko idących kompromisów, są one bardzo ważne, zaś ich należyte 
stosowanie przez państwa członkowskie ma zasadnicze znaczenie. 

II: DYREKTYWA 2016/1919/UE W SPRAWIE POMOCY PRAWNEJ Z URZĘDU DLA 
PODEJRZANYCH I OSKARŻONYCH W POSTĘPOWANIU KARNYM

Państwa członkowskie UE były obowiązane wdrożyć dyrektywę o pomocy prawnej z urzędu przed dniem 
25 maja 2019 r. Dla celów rzeczonej dyrektywy, pojęcie „pomoc prawna z urzędu” oznacza finansowanie 
przez państwo członkowskie pomocy prawnika, umożliwiające korzystanie z prawa dostępu do prawnika. 
Dyrektywa ustanawia wspólne normy minimalne do-tyczące pomocy prawnej z urzędu dla:

(a) podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym; oraz

(b) osób objętych postępowaniem w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (ENA). 

Dyrektywa uzupełnia istniejące dyrektywy dotyczące dostępu do prawnika i domniemania niewinności 
(i nie należy jej interpretować w sposób ograniczający prawa określone w tych dyrektywach). Ma 
ona zastosowanie do osób podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym, którym to osobom 
przysługuje prawo dostępu do prawnika i które:

(a) są pozbawione wolności; 

(b) zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi muszą być reprezentowane przez prawnika; lub

(c) mają obowiązek lub prawo uczestnictwa w czynnościach dochodzeniowo-śledczych lub dowodowych. 

Dyrektywa ma również zastosowanie do osób, których dotyczy europejski nakaz aresztowania, a które 
mają prawo dostępu do prawnika po aresztowaniu w wykonującym państwie.

Należy także zwrócić uwagę, że dyrektywa ma również zastosowanie do osób, które początkowo nie 
miały statusu podejrzanych bądź oskarżonych, lecz takowy uzyskały w trakcie prze-słuchania.

W niektórych sytuacjach dyrektywa ma zastosowanie do czynów zabronionych mniejszej wagi (zob. art. 2 
ust. 4). Dyrektywa ma zastosowanie w każdym przypadku, gdy podejmowana jest decyzja o pozbawieniu 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0343&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0800&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=PL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1919&from=PL
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wolności, a także w czasie pozbawienia wolności, na każdym etapie postępowania do momentu jego 
zakończenia.

Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić, aby osoba podejrzana lub oskarżona, która nie posiada 
wystarczających środków na pokrycie kosztów prawnika, miała dostęp do pomocy prawnej, gdy wymaga 
tego dobro wymiaru sprawiedliwości, przy czym w takiej sytuacji państwa członkowskie mogą dokonać 
oceny sytuacji majątkowej, oceny zasadności lub obydwu ocen. 

Dyrektywa stanowi, że pomoc prawną z urzędu należy zapewnić bez zbędnej zwłoki, najpóźniej przed 
przesłuchaniem danej osoby przez właściwy organ lub przed przeprowadzeniem wszelkich czynności 
dochodzeniowo-śledczych lub dowodowych.

W przedmiocie pomocy prawnej w sprawach ENA, art. 5 dyrektywy stanowi, że państwo członkowskie 
wykonujące nakaz zapewnia, aby osoby, których wniosek dotyczy, miały prawo do pomocy prawnej z 
urzędu od chwili zatrzymania dokonanego na mocy europejskiego nakazu aresztowania do czasu ich 
przekazania albo do czasu uprawomocnienia się decyzji o od-mowie przekazania. Państwo wydające 
nakaz musi zapewnić, aby osoby objęte wnioskiem, korzystające z prawa do ustanowienia prawnika 
w państwie członkowskim wydającym nakaz (przy czym zadaniem takiego prawnika jest udzielenie 
pomocy prawnikowi w państwie członkowskim wykonującym nakaz) miały prawo do pomocy prawnej 
w państwie członkowskim wydającym nakaz dla celów takiego postępowania w państwie członkowskim 
wykonującym nakaz, w zakresie, w jakim pomoc prawna jest niezbędna dla zapewnienia skutecznego 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Prawo do pomocy prawnej na podstawie ENA może zostać 
uzależnione od oceny sytuacji majątkowej, stosowanej odpowiednio.

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej z urzędu, a także o przyznaniu prawnika 
musi podjąć właściwy organ bez zbędnej zwłoki. Co więcej, państwa członkowskie muszą podjąć 
odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby właściwy organ podejmował decyzje z zachowaniem 
należytej staranności, z poszanowaniem prawa do obrony. Dodatkowo, państwa członkowskie muszą 
podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby podejrzani, oskarżeni, a także osoby, których wniosek 
dotyczy, zostały poinformowane na piśmie w przypadku całkowitego lub częściowego nieuwzględnienia 
ich wniosku o pomoc prawną z urzędu.

Należy zauważyć, że art. 7 dyrektywy opisuje środki dotyczące jakości usług w zakresie po-mocy prawnej 
z urzędu oraz szkolenia. Stosownie do tego artykułu, państwa członkowskie obowiązane są podjąć 
niezbędne środki, w tym w zakresie finansowania, aby zapewnić:

(a) skuteczny system pomocy prawnej z urzędu o odpowiedniej jakości; oraz

(b) usługi pomocy prawnej z urzędu o jakości odpowiedniej do zagwarantowania rzetelności 
postępowania, przy należytym poszanowaniu niezależności zawodu prawnika.

Państwa członkowskie zapewniają również, aby pracownikom uczestniczącym w podejmowaniu decyzji 
dotyczących pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu dotyczącym 
europejskiego nakazu aresztowania zapewniono odpowiednie szkolenie.

Dyrektywa stanowi, że – przy należytym poszanowaniu niezależności zawodu prawnika oraz roli 
podmiotów zajmujących się szkoleniem prawników – państwa członkowskie podejmują odpowiednie 
środki, aby wspierać odpowiednie szkolenia dla prawników świadczących po-moc prawną z urzędu.

Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia, aby podejrzani lub oskarżeni w 
postępowaniu karnym, a także osoby, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego 
nakazu aresztowania, miały prawo do zmiany – na żądanie – przy-znanego im prawnika świadczącego 
pomoc prawną z urzędu, w przypadku gdy uzasadniają to szczególne okoliczności.

Końcowa część dyrektywy zawiera przepisy dotyczące środków naprawczych oraz postępowania wobec 
osób wymagających szczególnego traktowania. 
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III: PODSUMOWANIE

CCBE przyczyniła się do dyskusji na temat wyżej wymienionych dyrektyw. Z punktu widzenia osoby 
wykonującej zawód, potrzebna jest dokładna analiza tych praw przez przedstawicie-li zawodu, tak aby 
każdy zapoznał się dokładnym brzmieniem tych dyrektyw, z celami leżącymi u podstaw każdej z nich, 
a także – aby każdy przedstawiciel zawodu był świadomy, czy prawa wynikające z tych dyrektyw są 
wykonywane i przestrzegane na poziomie krajowym – jak również, bardziej konkretnie, na sali sądowej.

Zasadniczo, wymienione prawa nie są wiele warte bez ich określenia, wykonywania i obrony. Instytucje 
UE wykonały swoją pracę; czas teraz, aby poszczególne państwa członkowskie oraz przedstawiciele 
zawodu stanęli na wysokości zadania. Nie było łatwo dojść do tego punktu; wymagało to odwagi, 
poświęcenia i uporu ze wszystkich stron. Z punktu widzenia osoby wykonującej zawód – jako że jest 
wysoce nieprawdopodobne, aby klient był świadomy jakichkolwiek swoich „nowych” praw – przedstawiciel 
zawodu jest dodatkowo odpowiedzialny za znajomość tych przepisów prawa.

Jako przewodniczący komisji ds. prawa karnego, gratuluję Adwokaturom i Stowarzyszeniom Prawniczym 
oraz ich poszczególnym członkom ich fundamentalnej roli i wkładu w zapewnienie stosowania zasady 
równości stron procesowych. Mam nadzieję, że z taką samą determinacją, jaką włożono w poprzednie 
uregulowania procesowe, będziemy dążyć do zapewnienia dodatkowych środków i gwarancji na okres 
2019-2024. CCBE nadal będzie pełnić swoją rolę w tym zakresie.
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DOSTĘP DO PRAWNIKA W WARUNKACH POZBAWIENIA WOLNOŚCI

Autor: Victoria Ortega Benito, przewodnicząca Consejo General de la Abogacía Española;  
oraz Marc Nève, przewodniczący European Prison Litigation Network [Europejska Sieć ds. 

Postępowań Sądowych z Udziałem Osób Pozbawionych Wolności]

To naturalne, że zadaniem prawników jest odegranie zasadniczej roli w obronie fundamentalnych praw 
osób zatrzymanych, aresztowanych i pozbawionych wolności. Sprawiedliwości nie można wymierzyć bez 
prawnika. W szczególności dotyczy to zakładów karnych, gdzie strony procesu borykają się z licznymi 
ograniczeniami dostępu do sędziego: kiepska sytuacja finansowa, podłoże społeczne i kulturowe, 
trudności w pisaniu i czytaniu, bardzo słaby dostęp do tekstów prawnych... Fundament ten zwalczany 
jest w ramach szeregu polityk krajowych i europejskich, jednak plan dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
nie uwzględnia żywotnej roli prawników.

Consejo General de la Abogacía Española, wspólnie z European Prison Litigation Network, innymi 
organizacjami pozarządowymi oraz europejskimi uniwersytetami (z Francji, Niemiec, Włoch i Niderlandów) 
niedawno wdrożyły w tym obszarze projekt finansowany przez Unię Europejską. Z tego względu jesteśmy 
szczególnie wdzięczni CCBE za to, że postanowiła za-dedykować Europejski Dzień Prawnika w 2019 r. 
kwestii dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz dostępu do prawnika w warunkach 
pozbawienia wolności. Dziękujemy również Pani wiceprzewodniczącej Margarete Von Galen za to, że 
przewodniczyła zespołowi roboczemu w ramach Międzynarodowej Konferencji dotyczącej głównego 
projektu, która to konferencja odbyła się w grudniu ubiegłego roku w siedzibie ETPC w Strasburgu, jak 
również członkom komisji ds. prawa karnego, za ich wkład, jaki wnieśli w badania, udzielając odpowiedzi 
w kwestionariuszach.

Końcowe wyniki badań prowadzą do szeregu wniosków. Przede wszystkim: w praktyce, stosowanie 
środków naprawczych bez pomocy prawnika skutkuje masowym odrzucaniem środków procesowych, co 
stanowi niedopuszczalne lub pośpieszne traktowanie stron, często z na-ruszeniem Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka. Konsekwencją braku pomocy prawnej jest niższa jakość pracy wymiaru sprawiedliwości, 
gdzie często dominuje biurokracja, bez należytego poszanowania prawa. Dlatego zasadniczą kwestią 
jest, aby instytucje reprezentujące prawników naświetliły organom krajowym, że nie można sobie 
wyobrazić dostępu osoby po-zbawionej wolności do wymiaru sprawiedliwości bez pomocy prawnika, 
zaś obowiązujące procedury muszą uwzględniać jego zasadniczą rolę.

Wykonanie kontradyktoryjnej procedury w sprawach obejmujących pozbawienie wolności wymaga 
podjęcia licznych kroków zanim sprawa zostanie skierowana do sądu. Sprawy często dotyczą zagadnień z 
różnorodnych gałęzi prawa (administracyjnego, karnego, konstytucyjnego lub europejskiego) oraz różnych 
potrzeb (spotkanie z klientem w warunkach pozbawienia wolności, analiza prawna, gromadzenie dowodów 
i zeznań). Możliwość zajęcia się tymi kwestiami penitencjarnymi odrębnie od postępowania karnego 
ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia skuteczności praw osób zatrzymanych, aresztowanych bądź 
pozbawionych wolności. Istotne jest, aby postępowania kontradyktoryjne wynikające z fundamentalnych 
praw osoby pozbawionej wolności były traktowane odrębnie w ramach systemu pomocy prawnej 
z urzędu, jako że wynagrodzenie w głównym postępowaniu karnym nie może pokryć nakładu pracy 
niezbędnej do zapewnienia skutecznej i rzeczywistej obrony.

Prawo do pomocy prawnej z urzędu musi obejmować prawo do:

1°)  informacji o jej warunkach, 

2°) doradztwa i wskazówek przed wszczęciem procesu, 

3°) pomocy w wypełnieniu formularza wniosku, 

4°) doręczenia rozstrzygnięcia wraz z pouczeniem o jego konsekwencjach, 

5°) możliwości sądowego zaskarżenia rozstrzygnięcia.
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Prawnicy w sprawach sądowych dotyczących pozbawienia wolności pracują w bardzo nie-pewnych 
warunkach i pozostają w dużym stopniu zależni od pomocy prawnej z urzędu, do-stęp do klienta jest 
często problematyczny, dochowanie tajemnicy zawodowej i poufności jest często utrudnione. To 
połączenie krytycznych warunków sprawia, że tym bardziej niezbędne jest wsparcie adwokatury jako 
interlokutora wobec organów władzy publicznej, a w szerszym ujęciu – dla obrony interesów prawników 
w kontekście kształtowania polityki publicznej. 

Prawo dotyczące pozbawienia wolności powinno być stałym elementem specjalistycznego szkolenia 
prawników. Zważywszy na znaczenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej 
dziedzinie, należy szczególnie zachęcać do wspierania bliższej współpracy z programem Rady Europy 
HELP. Mając na względzie większą izolację i większe narażenie na naruszenie praw kobiet, należy przyjąć 
podejście według płci.

Co więcej, mając na względzie zawiły charakter źródeł prawa, należy rozważyć możliwość utworzenia 
cyfrowych zasobów prawnych, zawierających wskazówki tematyczne identyfikujące stosowane normy 
krajowe i międzynarodowe, jak również newslettery, strony internetowe lub inne narzędzia.

Dodatkowo, można zasugerować oferowanie usług komunikacyjnych i technologicznych do-stosowanych 
do potrzeb osób pozbawionych wolności i prawników, takich jak elektroniczne przepustki umożliwiające 
prawnikom dostęp do miejsc pozbawienia wolności lub centrala komunikacyjna, pozwalająca na 
koordynację różnych stron zaangażowanych w pomoc prawną z urzędu / obsługę prawną.

Wreszcie, ustanowienie prawno-penitencjarnych usług doradczych, w celu zapewnienia oso-bom 
osadzonym informacji, doradztwa i obrony w dziedzinie prawa dotyczącego pozbawiania wolności i 
wykonywania wyroków, stanowiłoby decydujący krok w zapewnieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
w zakładach karnych. Podobne usługi są już świadczone w nie-których państwach (np. w Hiszpanii) i 
charakteryzują się potencjałem umożliwiającym zapewnienie obrony praw osób pozbawionych wolności w 
zakresie całościowym, nie tylko w przed-miocie dostępu do sądów, lecz również w zakresie wewnętrznych 
postępowań administracyjnych i relacji z organami nadzorującymi/monitorującymi lub wszelkimi innymi 
interlokutorami. Ponadto, utworzenie adwokackiej linii obsługi usprawniłoby koordynację prawników 
działających w postępowaniach z pozbawieniem wolności, jak również z innymi komitetami i usługa-mi 
oferowanymi przez adwokaturę (szkolenie, obrona, pomoc prawna z urzędu, usługi techno-logiczne i inne).

Jeszcze raz składam podziękowania CCBE oraz wszystkim europejskim adwokaturom za ich pracę. 
Pozostajemy do Państwa usług w przedmiocie przedstawienia sprawozdań z wydarzeń krajowych i 
składamy najlepsze życzenia z okazji Europejskiego Dnia Prawnika w 2019 r.



12

#4 Promowanie Państwa 
działań i wydarzeń

Nagłaśnianie organizowanych przez Państwa wydarzeń i działań z okazji Europejskiego Dnia Prawnika jest 
kluczowym czynnikiem ich sukcesu. Poniżej przedstawiamy kilka pomysłów na podniesienie świadomości 
na temat wydarzeń z okazji Europejskiego Dnia Prawnika:

 » Wysyłka komunikatów prasowych

CCBE zapewni swoim członkom oficjalny plakat z okazji Europejskiego Dnia Prawnika w celu jego 
wykorzystania i dystrybucji.

 » Przekazywanie artykułów do publikacji

Zob. http://www.ccbe.eu/actions/european-lawyers-day/ w celu uzyskania zasobów, które adwokatury 
członkowskie mogą wykorzystać w swoich materiałach prasowych lub komunikatach o wydarzeniu.

 » Zwracanie się do miejscowych grup

Kontaktowanie się z organizatorami zbliżających się spotkań grup wspólnotowych (np. Rad szkolnych) i 
prośba o udzielenie czasu w ramach spotkania w celu zwięzłego omówienia Europejskiego Dnia Prawnika. 
Jeżeli jest to niewykonalne, można spytać organizatora, czy byłby skłonny do nagłośnienia Państwa 
wydarzenia.

 » Korzystanie z mediów społecznościowych

Rozpowszechnianie wiadomości: Facebook, Twitter oraz LinkedIn – wszystkie dają fantastyczne możliwości 
rozreklamowania wydarzenia. Publikując swoje Tweety, proszę użyć hashtagu #EuropeanLawyersDay, 
aby zapewnić rozpoznawalność wśród innych osób poszukujących informacji związanych z Europejskim 
Dniem Prawnika. Link do strony z bardziej szczegółowymi informacjami na temat Państwa wydarzenia.

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