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KOMISJA WIZERUNKU I KOMUNIKACJI PRZY OKRĘGOWEJ RADZIE 

ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

ORAZ BIURO PRASOWE 

 

Sprawozdanie z prac od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  

 

 

A) SKŁAD KOMISJI 

 

I. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  Komisja Wizerunku i Komunikacji kontynuowała swoją 

pracę w następującym składzie: 

1. Adw. Michał Fertak (Przewodniczący) 

1. Adw. Anna Atanasow – Zastępca Przewodniczącego 

2. Adw. Tymoteusz Paprocki – Zastępca Przewodniczącego 

3. Adw. Radzym Wójcik 

4. adw. Ada Biniewicz – Nowak  

5. adw. Michał Nowak 

6. Adw. Wojciech Górnik 

7. adw. Tomasz Budnikowski,  

8. apl. adw. Agnieszka Michalak,  

9. adw. Beata Strzelka,  

10. adw. Konrad Kuć,  

11. apl. adw. Radosław Dubieszko 

12. apl. adw. Klaudia Górska 

13. apl. adw. Adriana Gostępska,  

14. adw. Justyna Wisińska - Kurpiel,  

15. adw. Witold Sławiński. 

 

Przewodniczący Komisji pełnił także funkcję rzecznika prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. 

Biuro prasowe stanowili: Pan Aleksander Rzepecki oraz Pani Magdalena Bodnari.  

 

B) ZAKRES DZIAŁAŃ KOMISJI 

ORA powołując Komisję w 2016 roku ustaliła jej zakres działań, który w kolejnych latach r. nie uległ zmianie:  

1. Nadzór nad bieżącą pracą biura prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w tym współpraca przy 

prowadzeniu kanałów informacyjnych Izby (w szczególności Informator, strona na FB, kanał na YouTube); 

2. Wsparcie działań medialnych Izby Adwokackiej w Warszawie. 

3. Organizacja i koordynacja wydarzeń lokalnych lub ogólnopolskich inicjowanych przez członków Izby 

Adwokackiej w Warszawie lub innych podmiotów współpracujących z Izbą Adwokacką w Warszawie z 

uwzględnieniem spójnego i przejrzystego przekazu; 

4. Pomoc w organizacji wybranych wydarzeń ogólnopolskich inicjowanych przez inne Izby Adwokackie oraz 

przez Naczelną Radę Adwokacką z uwzględnieniem spójnego i przejrzystego przekazu.  

5. Budowanie wizerunku zawodu adwokata oraz Izby Adwokackiej w Warszawie. 
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6. Opracowanie planu pracy Komisji uwzględniającego m.in. modyfikację a następnie wdrożenie Strategii 

Marketingowej Izby Adwokackiej w Warszawie przyjętej przez Okręgową Radę Adwokacką w poprzedniej 

kadencji. 

7. Współpraca z innymi Komisjami, Kołami, Zespołami, Sekcjami oraz organami Izby Adwokackiej w Warszawie. 

 

C) DZIAŁALNOŚĆ 

W 2020 roku działalność Komisji została w istotny sposób ograniczona w związku z pandemią COVID – 19. Działalność 

biura prasowego została także znacząco zdominowana przez wydarzenia związane z pandemią.  

Na początku 2020 roku realizowaliśmy kolejny etap związany z rozwojem projektu animowanego we współpracy z 

firmą ARTCORE „Na Leśnej Wokandzie”. Po przygotowaniu czołówki i pierwszych animacji, niezbędnym było 

stworzenie kompletnej dokumentacji celem wystąpienia o dofinansowanie produkcji do Polskiego Instytutu Sztuki 

Filmowej.  

W związku z planowanym w 2020 r. Sprawozdawczo – Wyborczym Zgromadzeniem Izby od początku roku Biuro 

Prasowe było odpowiedzialne za rozbudowę strony www.wyboryadwokackie.pl aby w sposób możliwie najbardziej 

nowoczesny i funkcjonalny umożliwić członkom Izby aktywny udział w zbliżających się wyborach. W związku z 

rozwojem pandemii COVID – 19 i przesuwaniem terminów Zgromadzenia Izby, serwis wyboryadwokackie.pl w nowej 

formule został uruchomiony i udostępniony użytkownikom dopiero we wrześniu 2020 roku.  

Jednocześnie w 2020 roku rozwijaliśmy szatę graficzną i nowe funkcjonalności cotygodniowego E-Informatora. 

Poniżej lista najważniejszych wydarzeń organizowanych i współorganizowanych przez Komisję Wizerunku i 

Komunikacji oraz Biuro Prasowe w 2020 roku. 

1. 12.01.2020 r. – współorganizacja pierwszego adwokackiego sztabu WOŚP (przy nieocenionym wsparciu Pana 

Aleksandra Rzepeckiego oraz Pani Magdaleny Bodnari z Biura Prasowego). Szefem sztabu był adw. Piotr 

Skorupski zaś osobą odpowiedzialną z ramienia ORA – adw. Michał Fertak. W ramach udziału w Finale WOŚP 

licytowaliśmy m.in. udział w projekcie Adwokatura Przy Kuchni (udział w kolacji serwowanej przez adw. 

Mikołaja Pietrzaka, adw. Katarzynę Gajowniczek-Pruszyńską, adw. Karolinę Kuszlewicz, adw. Sylwię 

Gregorczyk-Abram, adw. Rafała Dębowskiego oraz  adw. Piotra Girdwoynia) 

2. 23.01.2020 r. – wieczór autorski z adw. Karoliną Kuszlewicz (współorganizacja wspólnie z Komisją Integracji 

Środowiskowej Kultury i Sportu 

3. 26.02.2020 r. – rozpoczęcie wykładów dla Fundacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku w ramach projektu 

edukacyjnego realizowanego przez Izbę we współpracy z m.st. Warszawa. Pierwszy wykład dla seniorów o 

problemie ubezwłasnowolnienia oraz o umowie dożywocia zaprezentował adw. Michał Fertak. Kolejne 

wykłady (a ich seria była zaplanowana do połowy roku), w związku z rozwojem pandemii COVID – 19, zostały 

odwołane.  

4. 02.03.2020 r. – inauguracja kolejnej edycji projektu Adwokat Przydaje się w Życiu w LVIII L.O. im. K.K. 

Baczyńskiego w Warszawie (wykład adw. Michała Fertaka oraz adw. Tymoteusza Paprockiego). Niestety, ale 

pandemia COVID – 19 istotnie wpłynęła na realizację projektu w 2020 roku.  

5. 13.03.2020 r. – pierwszy E-Informator poświęcony niemal w całości epidemii (jeszcze wtedy) koronawirusa. 

Od tego momentu działalność biura prasowego i Komisji Wizerunku była związana przede wszystkim o 

bieżącym informowaniu o dynamicznie zmieniającej się sytuacji (tak w zakresie funkcjonowania samorządu 

jak i pracy sądów oraz urzędów jak choćby Poczta Polska), organizacji wsparcia dla osób starszych, seniorów 

czy osób dotkniętych COVID-19 oraz dla środowisk medycznych.  

6. 06.04.2020 r. rusza infolinia dla medyków organizowana przez ORA w Warszawie (dzięki zaangażowaniu 

kilkudziesięciu adwokatów i aplikantów adwokackich) oraz OIL w Warszawie. Akcję koordynowała Pani 

Magdalena Bodnari z Biura Prasowego oraz adw. Michał Fertak 

http://www.wyboryadwokackie.pl/
https://www.facebook.com/karolina.kuszlewicz?__cft__%5b0%5d=AZXoALvgYz8lkZZLZ_g-fa4grfK1xvXCakVtMDYbYW4z58RiSX1uq_L4K67zUmQb75AK8w_cNtS_GTcrtZzQOYadywv4yZfIuyQY6_Z1rX0gV2oQ094aom3r0FgybQGbroaYIv-JXV4LFNQTklLsQ06pVMjP23XlcfG3y8kvaDO6Z9KP-5mcP33Y2nsu6RUuQdw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sylwia.gregorczykabram?__cft__%5b0%5d=AZXoALvgYz8lkZZLZ_g-fa4grfK1xvXCakVtMDYbYW4z58RiSX1uq_L4K67zUmQb75AK8w_cNtS_GTcrtZzQOYadywv4yZfIuyQY6_Z1rX0gV2oQ094aom3r0FgybQGbroaYIv-JXV4LFNQTklLsQ06pVMjP23XlcfG3y8kvaDO6Z9KP-5mcP33Y2nsu6RUuQdw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sylwia.gregorczykabram?__cft__%5b0%5d=AZXoALvgYz8lkZZLZ_g-fa4grfK1xvXCakVtMDYbYW4z58RiSX1uq_L4K67zUmQb75AK8w_cNtS_GTcrtZzQOYadywv4yZfIuyQY6_Z1rX0gV2oQ094aom3r0FgybQGbroaYIv-JXV4LFNQTklLsQ06pVMjP23XlcfG3y8kvaDO6Z9KP-5mcP33Y2nsu6RUuQdw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003022158339&__cft__%5b0%5d=AZXoALvgYz8lkZZLZ_g-fa4grfK1xvXCakVtMDYbYW4z58RiSX1uq_L4K67zUmQb75AK8w_cNtS_GTcrtZzQOYadywv4yZfIuyQY6_Z1rX0gV2oQ094aom3r0FgybQGbroaYIv-JXV4LFNQTklLsQ06pVMjP23XlcfG3y8kvaDO6Z9KP-5mcP33Y2nsu6RUuQdw&__tn__=-%5dK-R
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7. 17.04.2020 r. na stronie internetowej ORA w Warszawie rusza specjalny portal informacyjny pn. Adwokatura 

na Czas Pandemii. Projekt koordynował Pan Aleksander Rzepecki z Biura Prasowego zaś treści dostarczały 

m.in. Sekcje Praktyków Prawa (Adwokacka Tarcza dla Przedsiębiorców) oraz adwokatki i adwokaci, którzy 

przygotowali poradnik prawny na czas pandemii (projekt koordynowany przez adw. Grzegorza Kukowkę) 

8. Od 28.08.2020 r. – zbieranie informacji na temat problemów adwokatek i adwokatów z ZUS i następnie 

kierowanie interwencji w sprawach indywidualnych do Pani Prezes ZUS – akcję koordynował adw. Michał 

Fertak 

9. 05.09.2020 r. – rusza ankieta dotycząca ewentualnego wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych, 

umożliwiających wykonywanie zawodu adwokata w formie umowy o pracę (z wyłączeniem prowadzenia 

obron w sprawach karnych). Pomysłodawcami ankiety była Wicedziekan ORA adw. Katarzyna Gajowniczek – 

Pruszyńska oraz adw. Michał Fertak przy niezwykle cennym wsparciu apl. adw. Magdaleny Szkudlarek – 

Nowak (Samorząd Aplikantów Adwokackich) przy opracowaniu pytań do samej ankiety.  

10. Wrzesień 2020 r. organizacja akcji charytatywnej – kolacja z Dziekanem dla Mii 

11. 05.11.2020 r. organizacja pierwszych zajęć zdalnych dla uczniów LVIII L.O. im. K.K. Baczyńskiego na temat 

prawa do zgromadzeń, i praktycznych zagadnień odnoszących się udziału w zgromadzeniach (w tym w 

zgromadzeniach spontanicznych). Zajęcia poprowadzili: apl. adw. Eliza Rutynowska, adw. Michał Fertak oraz 

adw. Tymoteusz Paprocki. Kolejny wykład on - line dla L.O. Społecznego nr 17 w Warszawie został 

przeprowadzony w dniu 17.11.2020 r. Zajęcia poprowadzili apl. adw. Aleksandra Bartoszewicz oraz adw. Piotr 

Wojciechowski.  

12. 07.12.2020 r. webinarium z udziałem bp. Marka Solarczyka oraz Dziekana ORA adw. Mikołaja Pietrzaka dla 

ok 500 uczniów szkół licealnych pt. „O trudnych związkach prawa i wartości (moralności) na tle ostatnich 

wydarzeń w Polsce”. Webinarium zorganizowała Komisja Wizerunku i Komunikacji. Inicjatorem i 

moderatorem wydarzenia był adw. Tymoteusz Paprocki.     

Należy jednocześnie podkreślić, że w ramach bieżącej stałej pracy Komisja wraz z Biurem Prasowym w 2020 roku 

prowadziły monitoring mediów, administrowały fanpejdżem ORA na FB (fanpejdż nieustannie znajduje się na drugim 

miejscu najpopularniejszych podobnych stron na FB – po stronie Naczelnej Rady Adwokackiej a przed stroną OIRP w 

Warszawie), koordynowały cotygodniowe wydawanie Informatora (elektroniczny) oraz w miarę możliwości wspierały 

inne Komisje i Sekcje w ich działalności. Oprócz cotygodniowych informatorów biuro prasowe przygotowywało też 

cykliczną publikację w postaci videoraportu Izby Adwokackiej w Warszawie.  

Przewodniczący Komisji i Rzecznik Prasowy ORA adw. Michał Fertak stale bierze udział w posiedzeniach Prezydium 

ORA w Warszawie, występuje w mediach (wypowiedzi prasowe, kontakt z mediami, bierze udział w programach 

publicystycznych). W 2020 r. było kilka wydarzeń wymagających szczególnej aktywności rzecznika prasowego tj. 

organizacja pomocy dla medyków, zatrzymanie adw. Romana Giertycha oraz zatrzymanie trzech warszawskich 

adwokatek w związku z wydarzeniami dot. AŚ Białołęka.   

W bieżącym roku nie Izba nie opłacała usług dodatkowych na facebooku i pod względem tak dotarcia oraz aktywności 

fanpejdż ORA na FB zajmuje drugie miejsce w rankingu podobnych stron na FB tuż za fanpejdżem Naczelnej Rady 

Adwokackiej.  

 

 

          W imieniu Komisji 

dnia 16.04.2021 r.  

          Adw. Michał Fertak   

 


