
 Pierwsze bajki  

o prawnikach i prawie 

w życiu codziennym! 



 

Co to znaczy być prawnikiem?  

Kiedy zawiera się umowę?  

Czy z prawem mają do czynienia tylko 

dorośli?  



Naprzeciw tym pytaniom wyszli 

pomysłodawcy serii książek Prawie bajki. 

Książki, które bawią i uczą, stały się też 

doskonałym pretekstem do dyskusji  

z dziećmi na temat prawa. 







Honorowy patronat nad serią objął 

Książki rekomendowane przez Radę Adwokacką, 

Izbę Radców Prawnych, rodziców, pedagogów i dzieci. 



Recenzje, opinie, informacje 

www.adwokatura.pl 

Rzeczpospolita 

Wywiad Poranek WTK 

Audycja Polskie Radio Dzieciom 

Serwis Mądre Książki 

Blog CzytamBoLubię 

Blog DomowaKsięgarnia 

Blog "O Tym, że„ 

Blog Piwnooka 

http://www.adwokatura.pl/
http://www.adwokatura.pl/
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„Prawie bajki. Nieznajomość prawa szkodzi” 
to wspaniała inicjatywa, którą doceni każdy 
rodzic i wychowawca, a pięknie wydana 
publikacja z pewnością spodoba się młodym 
czytelnikom.  

  
Andrzej Zwara, adwokat, 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
10.2016 

  

  

 

http://www.piwnooka.pl/ksiazki-top5/


  
„Prawie bajki” to opowieść na 5 z dużym 
plusem. Książeczka zdecydowanie zasługuje 
na jak najwyższe oceny i opinie. 

  
Karolina Lis, blog Przepisowa mama 

  

 

http://www.piwnooka.pl/ksiazki-top5/


Na naszym rynku wciąż bardzo mało jest 
mądrych publikacji traktujących o 
poważnych sprawach w sposób przystępny 
dla młodego czytelnika. Edukacja 
najmłodszych w zakresie prawa jest być 
może trudnym, ale wdzięcznym zajęciem. 

  
Zbigniew Tur, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 

w Poznaniu 

  

 

http://www.piwnooka.pl/ksiazki-top5/


Chcemy poprosić Państwa Kancelarię  
o wsparcie naszej akcji. 

 
Wierzymy, że razem możemy 

więcej! 
  

 

http://www.piwnooka.pl/ksiazki-top5/


Proponujemy, by Państwa 
Kancelaria została 
ambasadorem  

serii książek Prawie bajki.  



Ambasadorami serii będą 
wyłącznie renomowane 
kancelarie, angażujące 

się w budowanie kapitału 
społecznego.  

 



O co prosimy 
ambasadorów? 

  



  

Ambasador wspiera akcję kupując 
zestaw książek Prawie bajki  

i przekazując je 
dzieciom współpracowników, klientów  
lub wybranym szkołom czy bibliotekom. 



Ambasadorom serii 
gwarantujemy: 



  

książki w promocyjnej cenie 



  możliwość zamieszczenia logo Kancelarii 
na stronie internetowej www.prawiebajki.pl 

oraz w samej książce z dopiskiem – 
AMBASADOR KSIĄŻEK 

http://www.prawiebajki.pl/


  

możliwość organizacji spotkania dzieci  
z Autorem książek  

– Jakubem Skworzem 



  

 możliwość dołączenia do kolegium 
redakcyjnego kolejnych części Prawie bajek 



Zapraszamy  
do wsparcia projektu  

Prawie bajek 

i wspólnego edukowania 
najmłodszych! 


