
Kampania wizerunkowa  

Izby Adwokackiej w Bydgoszczy  

Konferencja: „Rola komunikacji w budowaniu zaufania 
do Adwokatury”, 8-9 kwietnia 2016 r. , Łódź 



Cele kampanii wizerunkowej: 

• Budowanie wizerunku Adwokatów jako grupy zawodowej, 
zaangażowanej w sprawy społeczne (CSR), wyróżniającej się spośród 
innych zawodów prawniczych 

• Usprawnienie komunikacji między Izbą a otoczeniem zewnętrznym i 
wewnętrznym – powołanie Biura Prasowego; budowanie 
systematycznej i długofalowej współpracy z przedstawicielami 
mediów  

• Promocja zawodu Adwokata 

• Promocja znaku Adwokatury (wzmocnienie identyfikacji wizualnej) 

 



 
Bydgoska Izba Adwokacka realizuje strategię 
wizerunkową m.in. poprzez: 
 
• Inicjowanie działań o charakterze edukacyjnych  

• Inicjowanie działań o charakterze kulturalnym 

• Tworzenie sojuszy z samorządami, instytucjami, organizacjami 
pozarządowymi, biznesem itd.  

• Aktywny udział w życiu miasta (rocznice, ważne wydarzenia miejskie, 
akcje, którymi żyją mieszkańcy) 

• Powołanie Biura Prasowego – budowanie systematycznej i 
długofalowej relacji z mediami 

 

 



Działania edukacyjne:  
wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z 
zakresu prawa konsumenckiego (Miejskie Centrum Kultury w 
Bydgoszczy) 

 

Materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Działania edukacyjne: 
bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Bydgoszczy i okolic 
(prawo spadkowe dla mieszkańców Wierzchucina Królewskiego i prawo 
gospodarcze dla kobiet z Bydgoskiego Klubu Przedsiębiorczych Mam) 

 
 
 

Materiały prasowe ORA Bydgoszcz 



Pilotażowy program realizowany przez 
Izbę Adwokacką w Bydgoszczy i 
Kuratorium Oświaty. Program obejmuje 59 
szkół z województwa kujawsko-
pomorskiego. Podzielony został na trzy 
etapy: szkolenia z mediacji dla 
pracowników Kuratorium, nauczycieli oraz 
uczniów (samorządy uczniowskie). Główny 
cel programu to podnoszenie 
świadomości na temat polubownych 
metod rozstrzygania sporów ze 
szczególnym uwzględnieniem mediacji 
rówieśniczych. 

 

Działania edukacyjne: „Mediacje 
w szkole w praktyce” 



Działania edukacyjne: „Mediacje w szkole w 
praktyce” 

Uroczysta inauguracja 
programu nastąpiła 15 
lutego 2016 r. w 
Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim.  

W wydarzeniu wzięło 
udział blisko 100 osób 
w tym przedstawiciele 
59 szkół (dyrektorzy, 
nauczyciele, uczniowie) 
z całego województwa 
kujawsko-
pomorskiego.  

materiały prasowe ORA Bydgoszcz 



Program od początku wzbudza bardzo duże 
zainteresowanie mediów. Inaugurację 
programu relacjonowała m.in. TVP 
Bydgoszcz, Gazeta Wyborcza Bydgoszcz, 
Gazeta Pomorska, TOK FM, RMF Maxxx, 
Radio PiK, Radio Eska Bydgoszcz, Onet.pl, 
rp.pl  
 

materiały prasowe ORA Bydgoszcz 





„Mediacje w szkole w praktyce”: 
szkolenia dla pracowników Kuratorium 

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



„Mediacje w szkole w praktyce”:  
  szkolenia dla nauczycieli  

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Do tej pory szkolenia 
z mediacji 
rówieśniczych odbyły 
się w szkołach 
podstawowych w 
powiecie 
inowrocławskim 
(Szadłowice, Złotniki 
Kujawskie) oraz 
mogileńskim (Parlin). 
Zajęcia poprowadzili 
adwokaci, mediatorzy 
i aplikanci Izby 
Bydgoskiej.  

„Mediacje w szkole w praktyce”:  szkolenia z mediacji 
rówieśniczych dla uczniów 



„Mediacje w szkole w praktyce” 
 – szkolenia z mediacji rówieśniczych dla 
uczniów szkół podstawowych 

materiały prasowe ORA Bydgoszcz 



Działania edukacyjne:  
produkcja filmu pt. „Nowy proces karny” 

„Nowy proces karny” to zapis przebiegu 
procesu karnego przed sądem I instancji 
w zmienionej, nowej procedurze, 
obowiązującej od lipca 2015 r.   
Cel produkcji: edukacja - uzupełnienie 
wiedzy teoretycznej oraz dotarcie z 
multimedialnym materiałem dającym 
szanse podniesienia zawodowych 
kompetencji do możliwie najszerszego 
grona prawników. W pierwszym etapie 
promocji produkcji, film został 
rozdystrybuowany w postaci płyt DVD, do 
wszystkich Okręgowych Rad Adwokackich 
w Polsce.  
 Kadr filmu, materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Działania edukacyjne: 
produkcja filmu pt. „Nowy proces karny” 

W symulowanym procesie wzięli 
udział adwokaci, sędzia i prokurator 
oraz w rolach stron procesu, 
świadków i biegłych aplikanci 
adwokaccy Izby Adwokackiej w 
Bydgoszczy.  Scenariusz stworzony 
został przez adw. Izabelę Kosierb, zaś 
realizacja filmu powierzona została 
Remigiuszowi Zawadzkiemu z 
bydgoskiej Fundacji ART- HOUSE. 
Konsultantem filmu był prof. dr hab. 
Paweł Wiliński - członek Komisji 
Kodyfikacyjnej Postępowania Karnego.  

 
Kadr z filmu, materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Uroczysta premiera filmu odbyła się w 
czwartek, 10 grudnia 2015 r. w 
bydgoskim Klubie Adwokata. W 
wydarzeniu wzięli udział twórcy, 
przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji kultury oraz lokalnych 
mediów. Premiera została przygotowana 
w stylu Gali Oskarowej. Każda z osób 
zaangażowanych w projekt otrzymała 
m.in. pamiątkową statuetkę.   

 

 

Premiera „Nowego procesu 
karnego” 



„Nowy proces karny” także w serwisie YouTube.   

www.youtube.com/izbaadwokackawbydgoszczy 



Działania kulturalne:  
„Zaduszki jazzowe” w Klubie Adwokata 

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Upamiętnienie zmarłych Adwokatów 

Kontynuując tradycję rozpoczętą w 
2014 r., przedstawiciele Izby 
Adwokackiej w Bydgoszczy po raz drugi 
złożyli znicze z szafą bydgoskiej 
adwokatury na grobach Koleżanek i 
Kolegów Adwokatów. Symboliczny 
znicz stanowi wyraz szacunku, pamięci 
i oddania czci. Ogółem adwokaci i 
aplikanci adwokaccy w 2015 r. złożyli 
100 zniczy na bydgoskich 
cmentarzach.  

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Kwesta na rzecz zabytkowych nekropolii 

Adwokaci oraz aplikanci adwokaccy z Bydgoskiej Izby w dniach 31 
października i 1 listopada 2015 r.  kwestowali na rzecz ratowania 
zabytkowych nekropolii. Akcję co roku organizuje Towarzystwo 
Miłośników Miasta Bydgoszczy. Każdy kwestujących członków Izby 
oznaczony był naklejką „Adwokatura Potrzebującym”.   
W kweście uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich i 
samorządowych, a także społecznicy, ludzie kultury oraz dziennikarze.   
 
 

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



Udział Izby w obchodach 96. rocznicy 
powrotu Bydgoszczy do Macierzy 

20 stycznia 1920 r. Bydgoszcz powróciła 
do Polski. Przedstawiciele władz 
państwowych, samorządowych i 
wojskowych uczcili 96. rocznicę tamtych 
wydarzeń. W uroczystościach wzięli 
także udział adwokaci i aplikanci 
Bydgoskiej Izby Adwokackiej oraz 
licznie zgromadzeni bydgoszczanie. Izba 
Bydgoska wsparła także realizację 
specjalnie na tę okazję 
przygotowanego odcinka popularnej 
serii z cyklu Archiwum B. pt. 
„Opowieść o tym jak miasto Bromberg 
Bydgoszczą się stało.” 
 

materiały prasowe ORA w Bydgoszczy 



 Akcje charytatywne 
     – „Ciepło serca w słoiku”  

W grudniu 2015 r. bydgoscy adwokaci po raz drugi 
wzięli udział w akcji „Ciepło serca w słoiku” mającej 
na celu pomoc osobom bezdomnych. Adwokaci 
wsparli akcję poprzez zbiórkę odzieży oraz 
żywności. Ponadto w trakcie spotkania 
opłatkowego Izby Adwokackiej zbierano pieniądze, 
które następnie przekazano organizatorom na 
zakup odzieży zimowej oraz żywności. Jest to jedna 
z najbardziej medialnych akcji charytatywnych w 
Bydgoszczy. Jej finał odbywa się 25 grudnia.  



 Akcje charytatywne: 
  – „II bieg bez ograniczeń 
 dla Kingi”  

ORA Bydgoszcz włączyła się w akcję 
charytatywną na rzecz 8-letniej Kingi 
cierpiącej na mózgowe porażenie dziecięce. 
Akcję  zorganizowało Stowarzyszenie bez 
ograniczeń. Członkowie Izby nie tylko wzięli 
udział w biegu, który odbył się 3 kwietnia 
2016 r. w podbydgoskim Myślęcinku, ale i 
ufundowali pamiątkowe medale dla 
uczestników biegu. Ogółem w biegu wzięło 
udział ponad 1000 osób.  

Post dotyczący biegu na fanpage’u ORA 
osiągnął ponad 15 00 wejść.  

 



Kampania wizerunkowa w liczbach: 

• Ponad 30 wydarzeń zorganizowanych w okresie od X 2015 – 31 marca 
2016 

• Prawie podwojona liczba fanów na fanpage’u ORA Bydgoszcz na 
Facebooku 

• Ogółem ponad 150 artykułów prasowych, przekazów radiowych i 
telewizyjnych relacjonujących inicjatywy Bydgoskiej Izby Adwokackiej 

 



  

 

 

Dziękujemy za uwagę   
Zapraszamy do odwiedzin: 

www.ora.bydgoszcz.pl 

www.facebook.com/orabydgoszcz  

www.youtube.com/izbaadwokackawbydgoszczy 

 

http://www.ora.bydgoszcz.pl/
http://www.facebook.com/orabydgoszcz
http://www.yoube.com/izbaadwokackawbydgoszczy

