
POROZUMIENIE 

o sposobie i zasadach współpracy przy realizacji programu edukacyjnego 

,,Adwokat przydaje się w życiu” 

 

zawarte w Gdańsku w dniu (...) roku 

pomiędzy: 

Pomorską Izbą Adwokacką w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830 Gdańsk  

zwaną dalej Pomorską Izbą Adwokacką lub PIA 

- reprezentowaną przez: Dziekana Pomorskiej Izby Adwokackiej / Przewodniczącego Komisji 

Edukacji Prawnej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Gdańsku / (...) 

a 

(...) 

zwaną dalej Szkołą 

- reprezentowaną przez: (...), 

zwanymi dalej łącznie: Stronami. 

Koordynatorzy Stron: 

Z ramienia Pomorskiej Izby Adwokackiej: (...) 

Z ramienia (....): (...) 

 

 Zważywszy, że: 

1. Pomorska Izba Adwokacka w ramach swojej działalności realizuje program edukacyjny pod 

nazwą: „Adwokat przydaje się w życiu” (zwany dalej Programem), którego celem jest szerzenie 

wiedzy z zakresu prawa oraz podnoszenie świadomości prawnej, jak również budowanie postaw 

obywatelskich i etycznych wśród młodzieży szkolnej; 

2. Realizacja programu odbywa się poprzez organizowanie różnego rodzaju form edukacji dzieci  

i młodzieży (spotkań, lekcji tematycznych, symulacji rozpraw, inscenizacji znanych procesów 

sądowych, pokazów filmów o tematyce prawniczej) prowadzonych przez adwokatów i aplikantów 

adwokackich; 

3. Strony są zgodne co do tego, że rzetelna wiedza prawna i znajomość prawa stanowi narzędzie 

służące nie tylko do świadomego korzystania z własnych praw, ale również kształtuje postawy 

młodych ludzi pod kątem respektowania praw innych osób, a ponadto stwarza możliwość bycia 

aktywnym i świadomym obywatelem, który umiejętnie korzysta z wiedzy prawnej w życiu prywatnym, 

zawodowym i publicznym; 

4. Szkoła wyraża wolę udziału w realizowanym przez Pomorską Izbę Adwokacką programie  

na zasadach przewidzianych w treści niniejszego porozumienia; 
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 Strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1 

Cel współpracy 

1. Intencją Stron niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja zadań edukacyjnych w zakresie 

prawa, których celem jest: 

a) zapoznanie młodzieży szkolnej ze sposobem organizacji oraz zasadami funkcjonowania 

polskiego wymiaru sprawiedliwości; 

b) poszerzenie wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów; 

c) przybliżenie uczniom specyfiki zawodu adwokata i innych zawodów prawniczych, w tym 

wyjaśnienie roli jaką pełnią w wymiarze sprawiedliwości oraz szeroko pojętym obrocie 

prawnym; 

d) kształtowanie w świadomości uczniów potrzeby korzystania w określonych sytuacjach  

z pomocy adwokata, w tym w szczególności budowanie nawyku prewencyjnego korzystania 

z jego usług, jak również utrwalanie w przestrzeni społecznej wizerunku adwokata jako 

podmiotu skutecznie i profesjonalnie świadczącego usługi pomocy prawnej. 

e) zapoznanie młodzieży z praktycznymi zagadnieniami z poszczególnych gałęzi prawa; 

f) zainteresowanie młodzieży prawem oraz wskazanie możliwości dalszego kształcenia się  

w tym kierunku. 

2.  Pomorska Izba Adwokacka w okresie obowiązywania niniejszego porozumienia obejmuje 

patronatem honorowym Szkołę w zakresie zapewniającym prawidłową realizację Programu oraz 

osiągnięcie jego celów. 

 

§ 2 

Obowiązki Stron 

1. Pomorska Izba Adwokacka zobowiązana jest; 

a) do przeprowadzenia zajęć z zakresu edukacji prawnej w terminie i godzinach ustalonych 

pomiędzy Koordynatorami Stron w wymiarze co najmniej 8 (słownie: ośmiu) godzin 

lekcyjnych w roku szkolnym. Za zgodą obu Stron istnieje możliwość zwiększenia ustalonej 

liczby godzin; 

b) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych szkoleniowców w osobach adwokatów 

i aplikantów adwokackich; 

c) wyznaczyć Koordynatora mającego za zadanie zapewnić prawidłową realizację wyżej 

wymienionych obowiązków Pomorskiej Izby Adwokackiej oraz sprawną komunikację 

pomiędzy Stronami. 
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2. Szkoła zobowiązana jest: 

a) zapewnić zaplecze lokalowe, techniczne i osobowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć  

w ramach realizowanego programu; 

b) zamieścić na stronie internetowej oraz w wykorzystywanych mediach społecznościowych 

informacji o objęciu Szkoły lub poszczególnych klas patronatem honorowym Pomorskiej 

Izby Adwokackiej, jak również o zrealizowanych w ramach Programu spotkaniach 

edukacyjnych z jednoczesnym udostępnieniem logotypu ,,Adwokat przydaje się w życiu”; 

c) udostępnić Pomorskiej Izbie Adwokackiej posiadane informacje i materiały  

z przeprowadzonych zajęć, w tym w szczególności linków do strony internetowej, linku  

do adnotacji na portalu Facebook oraz ewentualnych notatek ze spotkań lub zdjęć. 

d) wyznaczyć Koordynatora mającego za zadanie zapewnić prawidłową realizację wyżej 

wymienionych obowiązków Szkoły oraz sprawną komunikację pomiędzy Stronami. 

3. Strony zobowiązują się do: 

- aktywnego uczestnictwa i współpracy w realizacji Programu oraz osiągnięcia celów, o których 

mowa w §1 powyżej; 

- wzajemnego informowania się o ewentualnych zmianach związanych z realizacją zadań 

w ramach współpracy; 

- gromadzenia i archiwizacji dokumentacji dotyczącej realizacji niniejszego porozumienia. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Porozumienie zawarte jest na rok szkolny .../... 

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                                                       (...) 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych jest Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku, ul. Chlebnicka 48/51, 80-830, Gdańsk, 
NIP: 5831006350. 

Jak można skontaktować się z inspektorem ochrony danych? 
 Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy za pośrednictwem adresu 
iod@adwokatura.gda.pl oraz formularzy lub adresów wskazanych na stronie „Kontakt” na stronie internetowej 
administratora danych.  

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych? 
 Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach z wykonaniem umowy lub porozumienia zawartego 
między stronami. 
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w związku z: 

• Niezbędnością do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit. 
b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; lub 

• Prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wy-
jątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych w związku  
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem umowy i jej prawidłowej 
realizacji. Brak możliwości przetwarzania danych osobowych spowoduje niemożliwość realizacji postanowień 
umowy lub porozumienia. 

Jak długo będą przetwarzane dane osobowe? 
 Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu:  

• upływu czasu przechowywania danych osobowych w związku z danym procesem przetwarzania  
danych osobowych lub zbędności danych do realizowanego celu przetwarzania przez administratora, 
a nie ma podstaw prawnych by przetwarzać dane osobowe na innej podstawie prawnej; 

• w związku z realizacją obowiązku prawnego, do czasu przedawnienia roszczeń lub upływu terminów 
związanych z obowiązkiem archiwizacji danych; 

Komu mogą być przekazywane Twoje dane osobowe? 
 Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez zewnętrznych partnerów wspierających nasze 
procesy biznesowe, czyli tzw. odbiorców danych (procesorów), obejmujących między innymi dostawców  
rozwiązań informatycznych, dostawców wsparcia technicznego. 
 Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, którzy będą administrować danymi 
jako odrębni administratorzy danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona 
odpowiednia zgoda na udostępnienie określonych danych osobowych we wskazanym celu. 
 Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich wyłącznie, gdy administrator danych  
ma właściwą podstawę prawną m.in. na podstawie wydanej decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony 
lub z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń (np. wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych 
klauzul umownych). 

Jakie wynikają uprawnienia związane z ochroną danych osobowych? 
 Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, prawo do żądania od administratora dostępu  
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. Administrator danych 
osobowych nie zamierza stosować technik zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Jakie są konsekwencje niepodania danych osobowych? 
 Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, a w przypadku, gdy dane osobowe nie zostaną 
podane dane osobowe administrator danych nie będzie w stanie przeprowadzić procesu rekrutacyjnego.  

                                       


