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I. Informacja o Fundacji
1. Dane Fundacji:
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
KRS: 0000115603, rejestracja: 29 maja 2002 r.
OPP: 28.02.2005 uzyskała status organizacji poŜytku publicznego
NIP: 525-22-40-321
REGON: 015179020
Rachunek Bankowy: BANK PEKAO S.A. II Oddział w Warszawie,
ul. Kredytowa 3, 00-950 Warszawa
87 1240 1024 1111 0000 0269 4777
2. Adres Fundacji:
Centrum Organizacji Pozarządowych SZPITALNA
ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. (22) 828 91 28 wew. 143
3. Zarząd Fundacji:
•

Filip Czernicki - Prezes Zarządu
ul. OkręŜna 78, 02-933 Warszawa
Tel. 0501 22 88 35
e-mail: prezes@fupp.org.pl

•

dr Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu
ul. Warszawska 55 m. 10, 15-062 Białystok

•

dr Michał Królikowski – Członek Zarządu
ul. Wronia 9/40, 05-420 Józefów

•

dr hab. Paweł Wiliński – Członek Zarządu
ul. Kutnowska 61/6, 09-500 Gostynin

•

adw. Filip Wejman – Członek Zarządu
ul. Focha 37, 30-119 Kraków

4. Rada Fundacji:
• Łukasz Bojarski – Przewodniczący, fundator, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
• Prof. Eugeniusz Bojanowski, Uniwersytet Gdański,
• Jakub Boratyński, fundator, Fundacja im. S. Batorego,
• Dr Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński,
• Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika,
• Dr Wojciech Dziedziak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej,
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•

Katarzyna Guzenda, Uniwersytet Europejski Viadrina w Słubicach/Frankfurt,
Katarzyna Hebda, fundator, ELSA Lawyers Society,
Prof. Teresa Gardocka, WSHiP im. R. Łazarskiego,
Prof. Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki,
Prof. Leszek Kubicki, WSPiZ im. L. Koźmińskiego,
Dr Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski,
Magdalena Olczyk, fundator, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
Prof. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski,
Dr Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Prof. Ryszard Rogala, WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa,
Dr Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku,
Prof. Maria Szewczyk, Uniwersytet Jagielloński,
Marcin Szyguła, Fundacja Academia Iuris,
Prof. Eleonora Zielińska, Uniwersytet Warszawski.

5. Kolegium Programowe:
• Prof. Andrzej Zoll – b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
• Prof. Marek Safjan – b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
• Prof. Roman Hauser – Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
• Wojciech Hermeliński – sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
• mec. Zenon Klatka – b. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
• Marek Nowicki – Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
• Edwin Rekosh – Dyrektor Public Interest Law Institute, Budapeszt-Nowy Jork,
• Zaza Namoradze – Dyrektor Open Society Justice Initiative, Budapeszt,
• Prof. Leah Wortham – Catholic University of America, Waszyngton, USA,
• Prof. Asha Ramgobin – Association of University Legal Aid Institutions Trust, RPA.
6. Cele statutowe Fundacji:
Zgodnie z § 4 Statutu Fundacja realizuje następujące cele:
1) wspieranie finansowe działalności uniwersyteckich poradni prawnych (zwanych
dalej „poradniami”) i innych programów praktycznej edukacji prawniczej,
2) opracowywanie oraz wdraŜanie standardów działalności poradni,
3) inicjowanie prac nad opracowaniem i propagowanie, we współpracy z organami
władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, samorządami zawodów
prawniczych projektów regulacji prawnych obejmujących działalność poradni.
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) pozyskiwanie środków finansowych i przekazywanie ich poradniom i innym
podmiotom, które wspiera finansowo,
2) wspieranie współpracy między poradniami,
3) wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej,
4) współpracę z instytucjami publicznymi oraz organizacjami pozarządowymi,
5) kontakty z uczelniami i innymi organizacjami edukacyjnymi,
6) organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
7) zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni,
8) gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni,
9) propagowanie idei pomocy prawnej dla osób ubogich.
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II. Sprawozdanie z działalności Zarządu
1. Skład Zarządu Fundacji:
Filip Czernicki – Prezes Zarządu
dr Izabela Kraśnicka
dr Michał Królikowski
adw. Filip Wejman
dr hab. Paweł Wiliński

2. Sprawozdanie Zarządu – część opisowa
Pierwszy rok poświęcony był przede wszystkim zorganizowaniu samej Fundacji:
• przeprowadzeniu rejestracji w sądzie,
• uzyskaniu podstawowych numerów indentyfikacyjnych,
• opracowaniu wszystkich najwaŜniejszych dokumentów wewnętrznych
oraz przeprowadzeniu kilku waŜnych projektów:
• V Regionalna Konferencja Klinicznego Nauczania Prawa,
• Spotkanie przedstawicieli Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
• udział w konferencji „European forum of citizens advice services,
• Seminarium pod tytułem: ”Prawnicy w działalności Pro Publico Bono”.
Drugi rok poświęcony był realizacji celów bezpośrednio związanych z pomocą
finansową i merytoryczną poradniom. Została przeprowadzona szeroka kampania
fundraisingowa. Jej efektem było zdobycie środków na sfinansowanie:
• Pierwszej edycji konkursu grantowego dla tych poradni, które spełniły przyjęte
Standardy działalności. Granty o jakie poradnie się ubiegały przeznaczone były
na wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za sekretariat poradni, na koszty
administracyjno-biurowe oraz zakup środków trwałych;
• Uzyskano cenne dary rzeczowe, które zostały przekazane w drodze konkursu do
najbardziej potrzebujących poradni (2 uŜywane zestawy komputerowe od
kancelarii Baker & McKenzie, program LEX Omega od Polskich Wydawnictw
Profesjonalnych, 15 programów informacji prawniczej LEGALIS od
Wydawnictwa C.H. Beck).
Obok zadań grantodawczych Fundacja podjęła takŜe szereg działań o charakterze
edukacyjnym i wzmacniającym poradnie.
• Zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych;
• Rozpoczęto prace nad wydaniem pierwszego w Polsce i regionie podręcznika do
nauczania klinicznego;
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Został uruchomiony portal: www.fupp.org.pl, mający być narzędziem
komunikacji i szerzenia wiedzy na temat ruchu poradnictwa prawnego;
Przeprowadzono wizyty w poradniach. Spotkania te były okazją do dyskusji na
temat wymagań związanych z realizacją Standardów działalności, konsultacji w
zakresie rozwiązywania bieŜących problemów organizacyjno-formalnych, ale
takŜe budowania stabilnej pozycji w strukturach wydziału;
Zorganizowano szereg wizyt gości zagranicznych, takich jak Daniel Magida z
USA, który odwiedził Polskę w listopadzie 2002 roku, badając rozwój programu
klinicznego w Polsce. W kwietniu 2003 roku kilka miast w Polsce odwiedziła
grupa z nowo powstającej kliniki w Podgoricy w Czarnogórze.
Fundacja zainicjowała we współpracy z Fundacją Helsińską badania nad
ewentualnym wpisaniem działalności uniwersyteckich poradni prawnych w
porządek prawny w Polsce. Do osiągnięcia tego celu został powołany zespół
odpowiedzialny za zebranie i opracowanie propozycji legislacyjnych
uwzględniający róŜne stopnie „głębokości” proponowanych zmian w prawie.
Po przeprowadzeniu konsultacji z Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją
Helsińską i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności nasza Fundacja
przygotowała program aktywizacji i propagowania wśród prawników
praktyków działalności Pro Publico Bono. W ramach tego programu zostały
przeprowadzone rozmowy z blisko 20 największymi kancelariami w Polsce,
Prezesem i członkami Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesem i
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Wynikiem tych spotkań było
szerokie zainteresowanie problemem aktywizacji prawników do pracy pro
publico bono oraz objęcie patronatem przez NRA i KRRP kolejnej waŜnej
inicjatywy w ramach programu: Konkursu „Prawnik Pro Bono”.

Trzeci rok był kontynuacją juŜ rozpoczętych projektów oraz realizacją działań
mających charakter cykliczny.
• Odbyły się dwie kolejne Ogólnopolskie Konferencje dla przedstawicieli
Studenckich Poradni Prawnych. Pierwsza z nich odbyła się w Ełku i została
zorganizowana przez Studencką Poradnię Prawną z Białegostoku. Konferencja
została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Edukacji i
Sportu oraz środków Uniwersytetu w Białymstoku. Konferencja była
poświęcona przede wszystkim wykładom z zakresu odpowiedzialności
zawodowej prawników. Druga konferencja została zorganizowana przy
współpracy z Uniwersytecką Poradnią Prawną we Wrocławiu. Sponsorami
konferencji oprócz Fundacji był takŜe Komitet Badań Naukowych oraz władze
Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem przewodnim konferencji była
problematyka związana z organizacjami poŜytku publicznego.
• Przeprowadzono I-wszą edycję Konkursu Prawnik Pro Bono. Na posiedzeniu w
dniu 3 marca 2004 roku, z pośród 35 pozytywnie zakwalifikowanych
kandydatów, Kapituła Konkursu podjęła decyzję o wyborze laureata, którym
został Szczepan Styranowski, sędzia w stanie spoczynku z Olsztyna, zgłoszony
przez olsztyński oddział Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Ponadto
Kapituła postanowiła wyróŜnić 7 osób.
• W tym roku kontynuowano intensywne prace nad pierwszy podręcznikiem dla
Poradni. KsiąŜka nosi tytuł: „Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja,
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metodologia.” Podręcznik ukazał się drukiem wydawnictwa CH Beck na
początku 2005 roku.
W 2004 roku został przeprowadzony juŜ drugi konkurs grantowy dla Poradni.
Został on podzielony na dwa etapy. W pierwszym etapie 9 poradni otrzymało
dotacje na bieŜącą działalność, w drugi etapie poradnie mogły ubiegać się o
dodatkowe
środki
na
przeprowadzenie
szkoleń
psychologicznometodologicznych. W ramach drugiego konkursu środki otrzymało 6 poradni.
Dzięki zawartej trójstronnej umowie o współpracy z Polskim Stowarzyszeniem
Edukacji Prawnej oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich powstał szereg
inicjatyw oraz wspólnie przygotowywanych wniosków grantowych. Do
najbardziej udanych inicjatyw naleŜy zaliczyć zorganizowanie w Biurze
Rzecznika Praw Obywatelskich konferencji pod tytułem: „Dostęp do informacji,
poradnictwa obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej”. Obecny
podczas konferencji Andrzej Kalwas, Minister Sprawiedliwości zadeklarował
wolę rozwiązania problemu dostępu do pomocy prawnej na etapie przed
procesowy. Konferencja walnie przyczyniła się więc do zainicjowania w
Ministerstwie Sprawiedliwości prac na nową ustawą o dostępie do pomocy
prawnej. W następstwie organizacje pozarządowe zostały zaproszone do wzięcia
udziału w pracach zespołu roboczego i opiniowania projektu ustawy.
Ukoronowaniem dotychczasowej pracy i osiągnięć samej Fundacji oraz „ruchu
klinicznego” było przyznanie Fundacji nagrody Pro Publico Bono. Nagroda
została wręczona podczas gali w Teatrze Słowackiego, w Krakowie. Nagroda w
tak prestiŜowym Konkursie jest wyrazem uhonorowania pracy rzeszy studentów
i pracowników naukowych, którzy studiując prawo pomagają najuboŜszym.

Czwarty rok był równieŜ poświęcony rozwijaniu i umacnianiu dotychczas
prowadzonych działań oraz charakteryzował się najwyŜszą kwotą przekazanych
dotacji rzeczowych i finansowych.
• Na początku roku ukazał się długo oczekiwany podręcznik dla studenckich
poradni prawnych. Jest to pierwsza tak kompleksowa i profesjonalna publikacja
poświęcona pracy klinik prawa. Publikacja ta powstała dzięki wsparciu Open
Society Justice Initative z Budapesztu i dzięki tej dotacji została takŜe
przetłumaczona na język angielski. Obie wersje językowe są dostępne równieŜ w
wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.fupp.org.pl.
• Odpowiadając na jeden z najczęściej podnoszonych problemów przez poradnie
oraz poszukując rozwiązań długofalowych, Fundacja zorganizowała 10-dniowe
szkolenie dla trenerów umiejętności psychologicznych przydatnych w pracy
studentom poradni.
• Dzięki posiadanemu doświadczeniu oraz wypracowanej renomie w świecie
organizacji opiekujących się ruchem klinicznym, nasza Fundacja była
wielokrotnie proszona o pomoc w budowaniu siostrzanych organizacji w innych
krajach. I tak w 2005 roku prowadziliśmy szereg szkoleń dla przyjaciół z
Ukrainy, zarówno w Polsce jak teŜ w Kijowie, przyczyniając się do powstania
Ukraińskiego Stowarzyszenia Klinik Prawa. Ponadto prowadziliśmy podobne
szkolenia równieŜ dla przedstawicieli klinik prawa z Rosji – pomagając w
utworzeniu Rosyjskiej Fundacji Klinicznego Nauczania Prawa. Prowadzimy
takŜe stałą współpracę z klinikami prawa z Chin organizując dla nich cykliczny

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007

7

•

•

•

•

program wizyt studyjnych, zaś w omawianym roku Filip Czernicki był
zaproszony do poprowadzenia szkolenia w trakcie III Ogólnochińskiej
Konferencji Klinik Prawa. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z
przedstawicielami klinik prawa z Tokijskiej Waseda Law School (Japonia)
organizując dla nich wizytę w polskich studenckich poradniach prawnych.
Pięć poradni podpisało umowy o współpracy z Programem „Przeciw Korupcji”
prowadzonym przez Fundację im. Stefana Batorego. Na mocy tychŜe umów z
Fundacji im. S. Batorego do poradni kierowane są wszystkie sprawy nie mające
zabarwienia korupcyjnego, a jednocześnie wymagające udzielenia pomocy
prawnej.
W uznaniu zasług na polu działalności pro publico bono oraz popularyzacji tej
idea wśród prawników praktyków kancelaria Chadbourne & Parke LLP
przyznała Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych nagrodę w wysokości
1000 USD, którą to przeznaczyliśmy na działania statutowe.
Na XXX posiedzeniu Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
zapadła uchwała o podziale środków w kolejnej edycji konkursu grantowego dla
uniwersyteckich poradni prawnych. W konkursie, w którym rozdysponowano
rekordową pulę środków w wysokości 100 000 złotych, zostały przyznane
dotacje dla 12 studenckich poradni.
Dnia 18 listopada 2005 roku odbyło się seminarium podsumowujące projekt
realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych: "Warto działać
dobrze. Wypracowanie wspólnych standardów dotyczących prowadzenia
poradnictwa prawnego i obywatelskiego."

Piąty rok działalności Fundacji był pod pewnymi względami przełomowy. W
związku z zapowiadanym przez sponsorów obniŜeniem nakładów na regranting
Zarząd postanowił rozpocząć proces planowania strategicznego. Tym samym
postanowiono o nowym sprofilowaniu działań Fundacji oraz w konsultacji z
ekspertami i przedstawicielami poradni opracowano modele rozwoju Fundacji na
kolejne lata.
• Przeprowadzony z opóźnieniem konkurs grantowy dla studenckich poradni
rozdysponował najniŜszą z dotychczasowych kwot – 30 000 zł. Po raz pierwszy
Zarząd Fundacji przy podziale środków musiał zdecydować, której z poradni nie
przyznać dofinansowania mimo spełnienia Standardów.
• Drugi rok z rzędu kancelaria Chadbourne & Parke LLP przyznała Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych nagrodę w wysokości 1000 USD, którą to
przeznaczyliśmy w całości na działania statutowe. Ponadto w wyniku kampanii
pozyskiwania wpłat 1% podatku od osób fizycznych Fundacja uzyskała około
1600 zł., co jest wynikiem dalekim od satysfakcjonującego.
• Jednocześnie Zarządowi udało się pozyskać 4 zestawy komputerowe z Biura
Banku Światowego. Po jednym zestawie komputerowym otrzymały poradnie z:
Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, WyŜszej
Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego oraz Uniwersytetu Viadrina.
• Jednocześnie prowadzone były na coraz większą skalę projekty w zakresie
wzmacniania działalności merytorycznej poradni. Zorganizowano dwie
ogólnopolskie konferencje, opracowano pełną opinię prawną w zakresie
zgodności działalności poradni z przepisami dotyczącymi ochrony danych
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osobowych, wprowadzono w Ŝycie program „Elektroniczne repertorium” do
obsługi kancelaryjnej klientów i archiwizacji dokumentacji poradni.
Rozpoczęto takŜe prace nad kolejnymi ksiąŜkami z zakresu edukacji klinicznej.
Pierwsza z nich juŜ została wydana. KsiąŜka autorstwa dr Małgorzaty
Szeroczyńskiej oraz Izabeli Mulak poszerza dotychczasowe informacje z zakresu
psychologicznych aspektów pracy poradni i jest doskonałym narzędziem
wspomagającym nauczycieli klinicznych w planowaniu zajęć. W przygotowaniu
jest takŜe ksiąŜka dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak i Łukasza Bojarskiego na
temat symulacji rozpraw jako klinicznej metody nauczania prawa. Ponadto
podjęto intensywne prace nad powstaniem serii pt.: „Biblioteka Studenckich
Poradni Prawnych”. Będzie to seria 5 ksiąŜek o jednolitym wyglądzie a kaŜdy
tom będzie poświęcony dorobkowi naukowemu poradni w innej dziedzinie
prawa (karne, cywilne, administracyjne, pracy, varia). Po kilku latach przerwy
Fundacja podjęła takŜe inicjatywę reaktywowania czasopisma KLINIKA,
pierwszy numer w nowej formule wydawniczej i szacie graficznej, opracowanej
przez CH Beck, ukazał się w listopadzie 2006 roku.
Bardzo waŜnym jest takŜe wcielenie w Ŝycie, po wielu latach prób i starań, idei
organizowania wyjazdów stypendialnych do USA. W ubiegłym roku pierwsza
nasza stypendystka ukończyła kurs półroczny na Columbia University w
Nowym Jorku. Kurs organizowany jest przez Public Interest Law Inititute, a
finansowanym przez Fundację Kościuszkowską. Zarząd Fundacji podjął takŜe
starania aby w kolejnej edycji mogli wziąć udział juŜ dwoje przedstawicieli klinik
z Polski. W konkursie wybrano: Rafała Gołębia i Barbarę Łyszczarz.
Celem poprawy komunikacji z poradniami Zarząd postanowił o
przygotowywaniu co 2 miesiące Newslettera zawierającego bieŜące informacje z
działalności FUPP.
Z związku z koniecznością weryfikacji spełniania standardów przez poradnie
oraz zgłaszaną przez kliniki chęcią przedstawienia władzom danej uczelni
zakresu współpracy danej poradni z Fundacją, została zaplanowana wizytacja
we wszystkich studenckich poradniach. Terminarz wizytacji obejmuje rok
akademicki 2006/07.
Co ciekawe w ubiegłym roku nie powstała ani jedna nowa poradnia. Sytuacja ta
potwierdza obserwowane od pewnego czasu osiąganie wysokiego poziomu
rozwoju poradni w Polsce. Decyzją Rady Fundacji dwie poradnie warszawskie
uzyskały status Poradni działających zgodnie ze Standardami: WSHiP im. R.
Łazarskiego oraz WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa. Obecnie więc działają w
Polsce 23 poradnie, z pośród których 17 spełnia Standardy.

2007 rok był bardzo waŜny dla dalszego rozwoju zarówno samej Fundacji jak i
całego ruchu klinicznego. Podczas posiedzenia Rady Fundacji przedstawiciele klinik
przyjęli uchwałę w sprawie wyboru modelu rozwoju Fundacji. Model ten zakłada
kontynuację działań polegających na merytorycznym wspieraniu klinik prawnym
poprzez m.in. coroczne organizowanie konferencji szkoleniowych oraz wydawanie
publikacji
i podręczników,
oraz
stopniowe
ograniczanie
działalności
fundraisingowej przygotowując tym samym kliniki do samodzielności na tym polu.
Przyjęty scenariusz jest zgodny z pierwotnymi załoŜeniami, zgodnie z którymi
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kliniki powinny stawać się coraz silniejsze, samodzielne i niezaleŜne od środków
finansowych redystrybuowanych przez Fundację.
Dla samych klinik rok ten przyniósł nowe rozczarowania i wyzwania związane z
finansowaniem działalności klinicznej. Kliniki coraz częściej postrzegane są przez
grantodawców jako instytucje silne, trwałe i nie wymagające dalszego wsparcia.
Niestety tylko niewielu z nich zdaje sobie sprawę, Ŝe uniwersyteckim poradniom
prawnym nadal brakuje środków na niezbędne materiały naukowe oraz biurowe i
często brak nawet niewielkich kwot moŜe przesądzić o braku moŜliwości działania
lub dalszego rozwoju danej poradni. Dotacji nie udało się pozyskać z CEE TRUST,
Urzędu Miasta St. Warszawy, ani z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Z tego względu Fundacja wraz z większością uniwersyteckich poradni prawnych
podjęła decyzję o złoŜeniu wniosku o wieloletnią dotację z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Przygotowanie takiego wniosku to wielomiesięczny proces
wymagający od klinik oraz od Fundacji dyscypliny oraz ogromnego zaangaŜowania.
Obecnie dysponujemy juŜ planami finansowymi poszczególnych klinik na lata 20082015, które zostały ustandaryzowane oraz wprowadzone do jednolitego budŜetu
całego konsorcjum. Rok 2008 przyniesie rozstrzygnięcie w tym względzie i pokaŜe,
czy kliniki prawa mają jeszcze szansę na pozyskanie większych środków, a tym
samym wzmocnienie swojej struktury organizacyjnej i technicznej.
Warto pokreślić, Ŝe rok 2007 obfitował równieŜ w wydarzenia międzynarodowe.
Fundacja była gospodarzem pierwszego międzynarodowego zjazdu kliniczny
organizacji parasolowych i instytucji zajmujących się edukacją kliniczną, dwóch
wizyt studyjnych oraz zorganizowała dwie ogólnopolskie konferencje kliniczne z
udziałem gości zagranicznych. W ramach tych wydarzeń gościliśmy łącznie 43
zagranicznych gości. Szczególnie jesteśmy dumni z faktu, iŜ większość
przybywających do Polski gości zagranicznych przybywa poniewaŜ pragnie czerpać
z doświadczeń polskiego ruchu klinicznego i traktuje osiągnięcia klinik prawa w
Polsce za rozwiązania modelowe. Bazując na naszych doświadczeniach i przyjętych
rozwiązaniach strukturalnych powstają kliniki prawa na całym świecie, zaś model
funkcjonowania organizacji parasolowej, jaką jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych, stanowi przykład dla powstawania kolejnych tego typu organizacji
między innymi na Ukrainie, Rosji, czy odległych Chinach.
Ubiegły rok zakończył się takŜe powołaniem przez Fundację nowego programu jaki
jest Centrum Pro Bono. Fundacja od początku swojego powstania stawiała sobie za
cel aktywizację prawników do pracy pro bono. Obecnie oprócz nagradzania tego
typu szlachetnych postaw w Konkursie Prawnik Pro Bono postanowiliśmy takŜe
przyczynić się w sposób organizacyjny do zagospodarowania moŜliwości i dobrej
woli prawników pracujących w kancelariach, którzy chcą pomagać innym. Centrum
będzie pośredniczyć w oferowaniu pomocy prawnej pro bono prawników
pracujących w kancelariach niezamoŜnym organizacjom pozarządowym
poszukującym takiej właśnie profesjonalnej porady prawnej.
NajwaŜniejsze sprawy będące przedmiotem dyskusji Zarządu zostały przedstawione
w postaci skrótu protokołów z posiedzeń Zarządu. W kolejnej części sprawozdania
znajdują się obszerne sprawozdania najpowaŜniejszych wydarzeń i projektów
prowadzonych przez Zarząd Fundacji.
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3.

Spotkania Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z
wyszczególnieniem dyskutowanych zagadnień oraz wymagających podjęcia
uchwały.
Wyciąg z protokołu z XLI spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 9 lutego 2007 r.

Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Michał Królikowski, Filip Wejman, Filip Czernicki Paweł
Wiliński i Julia Kluczyńska.

Sprawy omówione:
1. UPP z Rzeszowa złoŜyła formalny wniosek o zbadanie zgodności działalności ze
standardami. Filip Wejman był w poradni w Rzeszowie i sporządził wyczerpujące
sprawozdanie. Zarząd podjął jednogłośnie decyzję, Ŝe pozytywnie rekomenduje
uznanie zgodności działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie ze
Standardami po warunkiem wszakŜe, Ŝe poradnia do posiedzenia Rady Fundacji
poprawi, czy teŜ ustosunkuje się do obecnie występujących braków i niedociągnięć:
- organizacja regularnych spotkań w ramach sekcji (standard 1A),
- nie udzielanie ustnych porad, bez Ŝadnych wyjątków (standard 7C),
- zorganizowanie szkoleń z etyki zawodów prawniczych (standard 1C).
2. VII OKUPP. Konferencja wiosenna odbędzie się w Warszawie i będzie
sfinansowania ze środków WSHiP im. Łazarskiego (ok. 20 000 zł.) oraz FUPP (ok.
5 000 zł.). Zarząd omówił i wstępnie zaakceptował program merytoryczny
konferencji, z opcją zastąpienia Marty Kuklo przez Małgorzatę Szeroczyńską.
3. PoniewaŜ obecnie nie ma jeszcze zapewnionych środków na kolejne konferencje
więc Zarząd postanowił, iŜ na wiosnę ogłosi (podobnie jak w przypadku VII
OKUPP) zapytanie, jaka poradnia jest chętna do organizacji VIII OKUPP na jesieni,
zaś formalnie konkurs rozstrzygnie w maju, lub czerwcu gdy będą juŜ znane środki
na ten cel (być moŜe wystartuje Szczecin i Białystok). Ponadto naleŜy przeprowadzić
powaŜne rozmowy z klinikami, które mogą chcieć uczcić jubileusze: 10-lecie Kliniki
na UJ, 10-lecie Kliniki na UW, 10-lecie konferencji Szczecin-Świnoujście. NaleŜy
dodać, Ŝe wiosenna konferencja w Warszawie moŜe stanowić okazję do celebry 5lecia FUPP!
Wyciąg z protokołu z XLII spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 2 marca 2007 r.
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Paweł Wiliński, Michał Królikowski, Filip Czernicki.
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Sprawy omówione:
•

Rozpatrzenie uchwał zamykających 2006 rok
Uchwała Zarządu FUPP nr 1/2007 z dnia 2.03.2007 r.
§1

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie
przyjąć sprawozdanie finansowe Fundacji za 2006 rok, zamykające się sumą
bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 112.547,05 zł. NadwyŜka
przychodów nad kosztami w wysokości 15.353,82 zł. powstała w 2006 r. zostanie
przeniesiona na przychody kolejnego roku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zarządu FUPP nr 2/2007 z dnia 2.03.2007
§1
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie
przyjąć sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2006 rok.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zarządu FUPP nr 3/2007 z dnia 2.03.2007
§1
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie
przyjąć plan finansowy Fundacji na 2007 rok.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Uchwała Zarządu FUPP nr 4/2007 z dnia 2.03.2007
§1
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie
przyjąć plan działania Fundacji na 2007 rok.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
•

Rozpatrzenie wniosku o uznanie zgodności działalności Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Rzeszowskim ze standardami.
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Uchwała Zarządu FUPP nr 5/2007 z dnia 2.03.2007
§1
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił rekomendować
Radzie Fundacji podjęcie decyzji o uznaniu zgodności działalności Uniwersyteckiej
Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Rzeszowskim ze standardami.
§2
Za uchwałą głosowało 3 Członków Zarządu, przeciw 0 Członków Zarządu,
wstrzymało się 0 Członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
•

Wniosek do Rady Fundacji w sprawie wyboru modelu rozwoju Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych.
Uchwała Zarządu FUPP nr 6/2007 z dnia 2.03.2007
§1

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych składa jednogłośnie wniosek w
sprawie wyboru modelu rozwoju Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w
brzmieniu przedstawionym w załączeniu.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia
•

Zwołanie posiedzenie Rady Fundacji.
Uchwała Zarządu FUPP nr 7/2007 z dnia 2.03.2007
§1

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jednogłośnie postanowił o
zwołaniu Rady Fundacji na dzień 24 marca 2007 roku.
§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

Wyciąg z protokołu z XLIII spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 23 marca 2007 r.
W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: Filip Wejman, Paweł Wiliński, Michał Królikowski, Izabela
Kraśnicka, Filip Czernicki.
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•

Rozpatrzenie wniosku o uznanie zgodności działalności Studenckiej Poradni
Społeczno-Prawnej „Bona Fides” przy Uniwersytecie Opolskim ze
Standardami.
Uchwała Zarządu FUPP nr 8/2007 z dnia 23.03.2007
§1

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił rekomendować
Radzie Fundacji podjęcie decyzji o uznaniu zgodności działalności Studenckiej
Poradni Społeczno-Prawnej „Bona Fides” przy Uniwersytecie Opolskim ze
standardami.
§2
Za uchwałą głosowało 5 Członków Zarządu, przeciw 0 Członków Zarządu,
wstrzymało się 0 Członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.

Wyciąg z protokołu z XLIV spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 17 maja 2007 r.
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Michał Królikowski, Filip Wejman, Filip Czernicki

Sprawy omówione:
•

Zarząd omówił plan wizytacji w Klinikach. Wizytacja klinik ma być
poświęcona weryfikacji spełniania standardów przez poradnie.

•

Clearinghouse. Projekt zorganizowania przez FUPP tzw. clearinghouse (czyli
Centrum Pro Bono (biura pośrednictwa pro bono i promocji pracy pro bono
wśród prawników) została zaakceptowany przez Radę Ekspertów programu
„Obywatel i Prawo” i moŜe rozpocząć działalność od czerwca, co wiązać się
będzie z koniecznością podpisania nowej umowy z Julią Kluczyńską (zmiana
z pół etatu na cały etat) oraz poszerzeniem zakresu obowiązków.

•

Konkurs grantowy. Zarząd postanowił, Ŝe treść ogłoszenia o konkursie
regrantongowym powinna zawierać następujące wytyczne:

Oceniając wnioski grantowe Zarząd Fundacji kierować się będzie następującymi
ogólnymi priorytetami:
1) liczbą opiekunów naukowych w stopniu co najmniej doktora, czy teŜ mających
ukończoną aplikację,
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2) liczbą godzin
akademickim,

dydaktycznych

prowadzonych

przez

poradnie

w

roku

3) stosunkiem liczby studentów do liczby opiekunów merytorycznych (przy czym
wskazane jest aby jeden opiekun nie nadzorował pracy zbyt wielkiej liczby
studentów),
4) pozycją poradni w strukturze uczelni (premiowane były poradnie silniej
zakorzenione, w tym zwłaszcza o statusie np. pracowni, zakładu, czy katedry),
5) za niedotrzymanie terminu złoŜenia sprawozdania półrocznego Zarząd będzie
odejmował 10% od przyznanej kwoty dotacji,
6) za niedozwolone dokonywanie zmian w konstrukcji wniosku (np. wycięcie
niektórych pytań) Zarząd będzie odejmował 5% od przyznanej kwoty dotacji,
7) brak uzasadnienia dla danego wydatku lub teŜ brak kalkulacji skąd wywodzi się
daną kwotę wydatku będzie powodował, iŜ Zarząd w ogóle nie przyzna dotacji na
taki wydatek.
Przewiduje się, Ŝe posiadane przez FUPP środki zostaną podzielone na dwie pule. W
ramach celu A, zostaną wybrane co najmniej 1, 2 wnioski na które przyznane
zostanie po nie więcej niŜ 10 000 zł., pozostała pula środków zostanie przeznaczona
na cele opisane w pkt. B. Cele konkursu grantowego w roku akademickim 2007/2008
są następujące:
Dotowanie najciekawszych oraz najbardziej innowacyjnych projektów, mających
wpływ na budowanie relacji między poradniami i integrację środowiska klinicznego,
dzielenie się dorobkiem i współpracę między poradniami oraz rozwój metodologii
nauczania klinicznego;
Finansowanie wyłącznie podstawowych i najwaŜniejszych potrzeb poradni
umoŜliwiające kontynuację działalności.
•

VIII OKUPP (jesień 2007). Zarząd postanowił podjąć decyzję co do wstępnego
ogłoszenia konkursu na organizatora konferencji VIII OKUPP a pod koniec
czerwca, Zarząd zdecyduje kto i na jakich zasadach zorganizuje konferencją
jesienną.

Wyciąg z protokołu z XLV spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 3 października 2007 r.
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Michał Królikowski, Filip Wejman, Paweł Wiliński, Filip
Czernicki, Julia Kluczyńska. Gościem zebrania był takŜe Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju
Filantropii.

Sprawy omówione:
•

Strategia finansowania FUPP w kontekście dotacji UE. Podczas rozmowy na
temat projektu planu fudraisingowego, jaki wspólnie opracowaliśmy z
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Tomkiem Schimankiem postanowiono, Ŝe zostaną podjęte działania celem
złoŜenia aplikacji do unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz/lub Funduszy Norweskich (niestety wynagrodzenia są bardzo
limitowane z Funduszy Norweskich i niedozwolony jest regranting).
•

Sprawozdanie i relacje z wizytowanych poradni. Wizytacja klinik była
poświęcona weryfikacji spełniania standardów przez poradnie.

•

Centrum Pro Bono. Projekt tzw. clearinghouse, czyli biura pośrednictwa
pomocy prawnej pro bono i promocji pracy pro bono wśród prawników został
zaakceptowany przez Radę Ekspertów programu „Obywatel i Prawo” i
obecnie jest w fazie realizacji.

•

Konkurs grantowy. PoniewaŜ FUPP nie otrzymał dotacji z CEE TRUST, tak
więc do dyspozycji zostały tylko środki z Fundacji Batorego w kwocie tylko
30 000 zł oraz wpłaty z 1% podatku w wysokości 1971,70 zł.
Uchwała Zarządu FUPP nr 9/2007 z dnia 3.10.2007
§1

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił o podziale środków
w V edycji konkurs regrantingowego dla Studenckich Poradni Prawnych
spełniających Standardy (załącznik nr 1).
§2
Za uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw 0 Członków Zarządu,
wstrzymało się 0 Członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
Załącznik nr 1 do uchwały Uchwała Zarządu FUPP nr 9/2007 z dnia 3.10.2007
Zarząd Fundacji rozpatrzył otrzymane w ramach ogłoszonego V konkursu
grantowego wnioski i podjął decyzję co do wielkości przyznanych grantów.
Uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie grantowym było 19 poradni (na 24
istniejące), zaś w terminie wpłynęło 12 wniosków.
Oceniając wnioski
priorytetami:

grantowe

Zarząd

Fundacji

kierował

się

następującymi

•

liczbą opiekunów naukowych w stopniu co najmniej doktora, czy
teŜ mających ukończoną aplikację,

•

liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych przez poradnie w roku
akademickim,
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•

stosunkiem liczby studentów do liczby opiekunów merytorycznych (przy
czym wskazane jest aby jeden opiekun nie nadzorował pracy zbyt wielkiej
liczby studentów),

•

pozycją poradni w strukturze uczelni (premiowane były poradnie silniej
zakorzenione, w tym zwłaszcza o statusie np. pracowni, zakładu, czy
katedry),

•

za niedotrzymanie terminu złoŜenia sprawozdania półrocznego Zarząd
odejmował 10% od przyznanej kwoty dotacji,

•

brak uzasadnienia dla danego wydatku lub teŜ brak kalkulacji skąd wywodzi
się dana kwota powodował, iŜ Zarząd w ogóle nie przyznawał dotacji na taki
wydatek.

Posiadane przez FUPP środki zostały podzielone na dwie pule. W ramach celu A,
został wybrany jeden wniosek, na którego realizację przyznane zostało 6000 zł.,
pozostała pula środków została przeznaczona na cele opisane w pkt. B. Cele
konkursu grantowego w roku akademickim 2007/2008 były następujące:
Dotowanie najciekawszych oraz najbardziej innowacyjnych projektów, mających
wpływ na budowanie relacji między poradniami i integrację środowiska klinicznego,
dzielenie się dorobkiem i współpracę między poradniami oraz rozwój metodologii
nauczania klinicznego;
Finansowanie wyłącznie podstawowych i najwaŜniejszych potrzeb poradni
umoŜliwiające kontynuację działalności.
•

Księgowość. Zarząd podjął decyzję o podwyŜszeniu wynagrodzenia dla
księgowej o 100 zł do wysokości 600 zł. miesięcznie.

Wyciąg z protokołu z XLVI spotkania
Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Warszawa, 15 grudnia 2007 r.
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Iza Kraśnicka, Michał Królikowski, Paweł Wiliński,
Filip Czernicki.

Sprawy omówione:
•

•

Wniosek FUPP do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd zapoznał
się z przygotowaniami do złoŜenia wniosku. Na razie zgłosiły się wszystkie
niemal poradnie w Polsce – tylko poradnia przy WSPiZ im. L. Koźmińskiego
nie jest zainteresowana uczestnictwem w projekcie. Przyjęto harmonogram
dalszych działań.

Plan fundraisingowy FUPP. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu planu
fundrasingowego FUPP na lata 2007-2013, stanowiącego załącznik do protokołu.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007
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Uchwała Zarządu FUPP nr 10/2007 z dnia 15.12.2007
§1
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił o przyjęciu planu
fundrasingowego FUPP na lata 2007-2013.
§2
Za uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw 0 Członków Zarządu,
wstrzymało się 0 Członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.
•

Sprawozdanie i relacje z wizytowanych poradni. Wizytacja klinik była
poświęcona weryfikacji spełniania standardów przez poradnie.

•

IX OKUPP. Na poprzednim zebraniu Zarząd wybrał na organizatora konferencji
uniwersytecką poradnie prawną przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu. Zarząd postanowił, Ŝe konferencja odbędzie się w terminie 1820.04.2008. Wskazano 2 tematy przewodnie szkolenia:
− Skomplikowane sprawy w poradni - zasady przygotowywania opinii
prawnych (dr Michał Królikowski-UW i adw. Filip Wejman-UJ – Członkowie
Zarządu FUPP)
− Warsztaty z zakresu umiejętności psychologicznych niezbędnych w pracy w poradni
(adw. Magdalena Czernicka – trenerka FUPP i dr Izabela Kraśnicka – członkini
Zarządu FUPP)

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007
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III. Sprawozdanie z działalności Rady

1. Skład Rady FUPP:
1. Łukasz Bojarski – Przewodniczący
2. Prof. Eugeniusz Bojanowski
3. Jakub Boratyński
4. Dr Jerzy Ciapała
5. Prof. Maria Dragun-Gertner
6. Dr Wojciech Dziedziak
7. Katarzyna Guzenda
8. Katarzyna Hebda
9. Prof. Małgorzata Król
10. Prof. Leszek Kubicki
11. Dr Piotr Machnikowski
12. Magdalena Olczyk
13. Prof. Maksymilian Pazdan
14. Dr Justyn Piskorski
15. Dr Andrzej Sakowicz
16. Prof. Maria Szewczyk
17. Marcin Szyguła
18. Prof. Eleonora Zielińska
19. Prof. Teresa Gardocka
20. Prof. Ryszard Rogala
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2. Uchwały 6-go Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji:
Podczas VI Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji, które odbyło się w dniu 24
marca 2007 roku członkowie Rady zebrani w siedzibie Fundacji, podjęli następujące
uchwały zgodne z przedstawionym porządkiem obrad.
Posiedzeniu Rady Fundacji przewodniczył Pan Łukasza Bojarskiego.
Uchwała nr 1
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji w 2006 roku.
Uchwała nr 2
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji za 2006 roku.
Uchwała nr 3
Uchwała w sprawie rocznego planu działania Fundacji w 2007 roku.
Uchwała nr 4
Uchwała w sprawie rocznego planu finansowego Fundacji na 2007 rok.
Uchwała nr 5
Uchwała w sprawie wysokość funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
przez Zarząd.
Uchwała nr 6
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
obowiązków w 2006 roku.

z wykonywanych

Uchwała nr 7
W sprawie stwierdzenia zgodności działalności Uniwersyteckiej Poradni Prawnej
przy Uniwersytecie Rzeszowskim ze Standardami.
Uchwała nr 8
W sprawie stwierdzenia zgodności działalności Studenckiej Poradni SpołecznoPrawnej „Bona Fides” przy Uniwersytecie Opolskim ze Standardami.
Uchwała nr 9
W sprawie wyboru modelu rozwoju Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007
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IV. Sprawozdanie z najwaŜniejszych wydarzeń
w działalności Fundacji
1. Zbiorcze sprawozdanie z działalności studenckich poradni prawnych w roku
akademickim 2006/2007

1. Białystok - Uniwersytet w Białymstoku
2. Białystok - WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
3. Gdańsk - Uniwersytet Gdański
4. Katowice - Uniwersytet Śląski
5. Kraków - Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
6. Kraków - Uniwersytet Jagielloński
7. Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
8. Lublin - Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie
9. Łódź - Uniwersytet Łódzki
10. Olsztyn - Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji
Europejskiej „Wspólna Europa”
11. Olsztyn - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
12. Opole - Uniwersytet Opolski
13. Poznań - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
14. Rzeszów - Uniwersytet Rzeszowski
15. Słubice - Collegium Polonicum
16. Szczecin - Uniwersytet Szczeciński
17. Toruń - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
18. Warszawa - Fundacja Academia Iuris
19. Warszawa - Uniwersytet Warszawski
20. Warszawa - WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
21. Warszawa - WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
22. Warszawa - WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej
23. Warszawa - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
24. Wrocław - Uniwersytet Wrocławski

Poradnie spełniające standardy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB)
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku
Studencka Poradnia Prawna w Katowicach
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie
Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL)
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS)
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawa w Słubicach
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10. Centrum Edukacji Prawnej – „Studencka Poradnia Prawna” w Szczecinie
11. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Toruniu
12. Fundacja Academia Iuris w Warszawie
13. Klinika Prawna, Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej w Warszawie (UW)
14. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSHiP im. R. Łazarskiego)
15. Studencka Poradnia Prawna w Warszawie (WSPiZ im. L. Koźmińskiego)
16. Studenckie Biuro Porad Prawnych w Warszawie (WSZiP)
17. Uniwersytecka Poradnia Prawna we Wrocławiu
18. Uniwersytecka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Rzeszowskim
19. Studencka Poradnia Społeczno-Prawna „Bona Fides” przy Uniwersytecie
Opolskim

Rok akademicki 2006/2007 działalności poradni w liczbach






9399 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2006 do
czerwca 2007;
najczęściej – w 25 proc. przypadków (2327 spraw) klienci zgłaszali się do
poradni o pomoc w sprawach cywilnych;
w poradniach działało 1302 studentów i 197 pracowników dydaktycznych;
jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 6 studentami;
na jednego studenta przypadało średnio 7 spraw.
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1958

1012
880

791
586
390 334 329 328 325
293 258 249
205 201 184
127 121 101

98

80

57

38

W
ar
s
W za
w
ar
sz a (
a w AI)
a
(U
W
K
ra )
kó
K
at w
ow
Sz ice
cz
ec
Sł in
ub
W ice
ro
c
R ław
ze
sz
ów
Po
L
ub z n
O
ls
ań
zt lin
yn
(K
( A UL
SP
)
Pi
EE
G
da )
ńs
B
k
ia
ł
y
Ł
W
a r sto ód
ź
sz
k
a w (U
w
a
(W B)
S
H
iP
)
Lu
T
or
bl
i
O n ( uń
U
ls
M
zt
yn CS
(U )
W
B
-M
ia
)
ły
O
s
W
a r tok po
sz
(W le
W aw
SA
ar
a
(W P )
sz
aw S
Zi
a
K
(W P )
ra
k
W
S
a r ów
Pi
Z)
sz
(
C
aw
M
a
(U UJ)
K
SW
)*

454

* poradnie powstały w 2006 roku

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007

22

10

ru
ń
d
W
ań
ar
sk
sz
a w Słu
W
a r a ( bic
sz UK e
aw
SW
a
)*
(
W
Lu
bl S P
iZ
in
(U )
M
C
S)
R
ze
sz
ów
S
O
ls z cz
zt
yn e ci
W
n
a r (U
W
sz
B
ia a w M)
ły
a
st
(U
O
W
ls ok
)
zt
(
yn WS
A
(
K
ra ASP P )
kó
Pi
w
EE
(C
)
Lu M U
bl
J
)
in
(K
W
U
ar
sz
P L)
a w oz
n
a
(W ań
S
Zi
W P)
ro
cł
aw
O
po
le

74
64

10

G

11

dź

85

To

W
W a rs
ar
z
sz a w
aw a
(A
a
( W I)
S
H
iP
K
W
a r ato )
sz
w
a w ice
a
(U
W
R
)
ze
sz
ów
Łó
Sz dź
cz
ec
G in
da
ńs
W
ro k
cł
aw
K
Lu rak
W
ar
ó
b
sz lin w
aw
(K
U
a
(W L )
S
Pi
B
Z)
ia
To
ły
st
ok ruń
(U
w
B
B
ia
)
ły
Sł
st
u
ok bi
ce
Lu ( W
SA
bl
i
P
O n(
)
U
ls
M
z
ty
O
C
ls
n
S)
zt
(
yn UW
(A -M
SP )
W
Pi
ar
E
sz
a w Po E)
z
a
(U nań
K
SW
W
ar
)*
sz
aw O
po
a
K
(W le
ra
kó
S
Zi
w
(C P )
M
U
J)

91

Łó

W
ar
sz
aw
a
K
W
(A
r
a
ar
sz ków I)
aw
(U
a
J)
B
ia (W
ły
S
H
st
ok iP)
(U
w
B
K
)
at
ow
ic
e

Liczba studentów pracujących w poradniach:
222

117

61
56
55

8
8

51
48

8

43

8

40

7

38

7

38

7

Czas rozpatrywania spraw w poradniach:
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Liczba pracowników naukowych pracujących w poradniach:
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Rodzaje spraw rozpatrywanych w poradniach:
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Źródło wiedzy o poradniach:

Znajomi
30%

Rodzina
12%

Gazety
9%
Radio
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Inne
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Ulotki
informacyjne
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Internet
13%
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2. Program monitoringu luk oraz nieścisłości w systemie prawa
W ramach okresowych sprawozdań poradnie przedstawiają takŜe sprawy, w których
zaobserwowały błędy ustawodawcy czy teŜ luki w prawie. PoniŜej prezentujemy
wybrane i opisane tego typu zagadnienia.
Studencka Poradnia Prawa Medycznego odnotowała trudności w uzyskaniu opieki
medycznej przez uczestników zorganizowanego wypoczynku. Aktualnie
obowiązujące przepisy nie umoŜliwiają świadczeniodawcy (np. ośrodkowi zdrowia
w miejscowości turystycznej) moŜliwości rozliczenia się z NFZ w sytuacji, kiedy
turyści zamieszkali na terenie tego samego województwa nie znajdują się na liście
świadczeniobiorców prowadzonej przez tego świadczeniodawcę.
Ta sama klinika wskazała na niezgodną z przepisami praktykę naduŜywania przez
lekarzy prawa do odmowy leczenia. Zgodnie z prawem taka odmowa powinna być
uzasadniona, odnotowana w dokumentacji medycznej a pacjentowi naleŜy podać
realne moŜliwości dalszego leczenia. Z praktyki poradni wynika, Ŝe odmowy
zdarzają się np. w odniesieniu do pacjentów agresywnych wobec lekarzy.
Studenci poradni w Krakowie (UJ) rozpatrywali sprawę w której WSA uchylił w
całości decyzje organów o odmowie uznania choroby za zawodową. Organ pierwszej
instancji, któremu zwrócono sprawę nie zrealizował jednak poleceń sądu i ponownie
odmówił uznania choroby za zawodową. Niefunkcjonalna konstrukcja
postępowania przed sądami administracyjnymi i brak moŜliwości merytorycznego
rozstrzygnięcia sprawy przez WSA moŜe skutkować, Ŝe taka sytuacja moŜe trwać w
nieskończoność.
Uniwersytecka poradnia prawna w Krakowie odnotowała takŜe zbyt restrykcyjne
ukształtowanie przesłanek udzielania cudzoziemcom zezwolenia na pracę. W
zakresie pomocy prawnej uchodźcom Poradnia w Warszawie (UW) wskazała na
brak systemowej pomocy socjalnej dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt
tolerowany w Polsce.
Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim ponownie zwraca uwagę na
niewłaściwą realizację prawa do przerywania ciąŜy w sytuacji zagroŜenia zdrowia
lub Ŝycia kobiety.

3. Organizacja czwartej edycji konkursu „Prawnik Pro Bono”
W 2007 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i dziennik Rzeczpospolita
zorganizowały czwartą edycję Konkursu Prawnik Pro Bono. Patronat nad
konkursem objęły Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców
Prawnych.
Konkurs Prawnik Pro Bono odwołuje się w swej treści do czynu publicznego oraz
społecznego pracy prawników. Celem jego jest nagradzanie tytułem Prawnik Pro
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007
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Bono osób, których aktywność, zaangaŜowanie i wkład w krzewienie szczytnej idei
pracy prawnika Pro Publico Bono zasługuje na szczególne uznanie.
W skład Kapituły Konkursu weszli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Prof. Roman Hauser - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
s. Jerzy Stępień - Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
Prof. Marek Safjan - były Prezes Trybunału Konstytucyjnego,
Dr Janusz Kochanowski - Rzecznik Praw Obywatelskich,
Prof. Andrzej Zoll - były Rzecznik Praw Obywatelskich,
Zbigniew Ziobro - były Minister Sprawiedliwości,
r. pr. Zenon Klatka - były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,
adw. Stanisław Rymar - były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,
adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

W skład kapituły Konkursu wchodzi ponadto sędzia w stanie spoczynku Szczepan
Styranowski z Olsztyna - laureat pierwszej edycji Konkursu, sędzia w stanie
spoczynku Wiesława Mroczek z Głogowa - laureatka drugiej edycji Konkursu, oraz
adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu.
Kapituła Konkursu oceniała zgłoszone nominacje w oparciu o następujące kryteria:
• nieodpłatne świadczenie usług prawniczych na rzecz osób, organizacji
dobroczynnych, charytatywnych, społecznych,
• rozwój działalności dobroczynnej, tworzenie oraz rozwijanie organizacji
społecznych zajmujących się działalnością pro bono,
• udział w programach o charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, oraz innych
programach dobroczynnych (pro bono),
• udział w programach i inicjatywach mających na celu rozwój systemu
nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych,
• dokonania w działalności publicznej o charakterze społeczno-prawnym.
W konkursie Prawnik Pro Bono mogły wziąć udział osoby posiadające wyŜsze
wykształcenie prawnicze, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które
- co zostało juŜ podkreślone - świadczą nieodpłatnie i bezinteresownie
(charytatywnie) usługi prawne na rzecz innych osób, organizacji społecznych bądź
instytucji.
Patronat nad konkursem objęli:

25 kwietnia 2006 roku w nowej siedzibie redakcji dziennika Rzeczpospolita odbyło
się ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2006. Laureatem czwartej
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2007

26

edycji Konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni
Prawnych a współorganizowanego przez dziennik Rzeczpospolita została radca
prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla. Honorowe wyróŜnienia otrzymali
radcowie prawni: Andrzej Kurowski z Olsztyna oraz Artur Zawadowski z
Warszawy.

4.

VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych

W dniach 30 marca - 1 kwietnia 2007 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Brali w niej udział studenci i opiekunowie ze
wszystkich Klinik Prawa działających na terenie Polski a gospodarzem była WyŜsza
Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
Oficjalnego otwarcia i przywitania gości dokonała J.M. Rektor Teresa Gardocka wraz
z Prezesem Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych - Filipem Czernickim. Jako
pierwszy wystąpił profesor Andrzej Kamiński, który opowiedział o Georgetown
University - miejscu, w którym narodziła się idea ruchu klinicznego i powstała
pierwsza Poradnia Prawna. Zaraz po nim pani doktor Irena Kleniewska - Opiekun
Studenckiej Poradni Prawnej WSHiP, zreferowała dotychczasową działalność SPP na
Łazarskim. Po inauguracji wszyscy udali się na wspólną kolację do Folk Gospody.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się o godz. 10.00 od zajęć prowadzonych przez
doktora Michała Królikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i adw. Filipa
Wejmana z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem ich prezentacji były zasady
przygotowywania opinii prawnych. Był to bardzo ciekawy i potrzebny wykład takie opinie moŜna było usłyszeć po ich wystąpieniu. Następnie Pani Marta Kuklo z
Uniwersytetu Białostockiego przedstawiła zasady zastosowania technik
mediacyjnych w nauczaniu klinicznym, tym samym wywołując Ŝywą dyskusję na
temat powstania poradni mediacyjnych na uczelniach wyŜszych.
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Ostatniego dnia konferencji, dr Adam Bodnar z
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowiadał o
rozwiązywaniu spraw precedensowych, sposobie ich
wyszukiwania i powodach, dla których Studenckie
Poradnie Prawne powinny się nimi zajmować.
Po przerwie, studenci WyŜszej Szkoły Handlu i Prawa (Jan Mydłowski, Tomasz
Szlązak i Marta Pacuszka) zademonstrowali jak wyglądają warsztaty prowadzone w
ramach programu Street Law, czyli programu mającego na celu kształtowanie
świadomości prawnej wśród młodzieŜy licealnej.

Wystąpienie było wstępem do ciekawej dyskusji prowadzonej przez Panią dr
Monikę Płatek na temat przyszłości tego programu w Polsce, jak i sposobach jego
realizacji. Wspomnieć naleŜy, iŜ pani doktor jest autorem tego programu na
Uniwersytecie Warszawskim.
Po debacie, głos zabrał Prezes Fundacji omawiając metody finansowania SPP,
przedstawiając cele do zrealizowania w najbliŜszym czasie oraz Ŝegnając i dziękując
uczestnikom i organizatorom Konferencji.

5. Międzynarodowa konferencja kliniczna w Warszawie
W dniach 10-13 maja FUPP był gospodarzem międzynarodowej konferencji
klinicznej, na której się spotkali się przedstawiciele organizacji infrastrukturalnych
(parasolowych) zrzeszających uniwersyteckie poradnie prawne. Nasi goście
reprezentowali organizacje pozarządowe i instytucje zajmujące się klinikami prawa
w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki, w Czechach, na Ukrainie,
w Chinach, Nigerii, Mołdawii i Rosji.
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6. VIII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych wraz ze Studencką Poradnią Prawną
przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, zorganizowała VIII
Ogólnopolską Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Tematem
przewodnim konferencji, ze względu na fakt 10-letniego okresu istnienia polskich
Studenckich Poradni Prawnych, był „nowy kierunek klinicznego nauczania prawa w
Polsce – Centrum Praktyk Sądowych i Klinika Mediacji”. Gośćmi spotkania byli
zarówno opiekunowie oraz studenci z większości polskich klinik prawa. W związku
z odbywającą się w tym samym czasie wizytą studyjną organizowaną przez
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Fundację Public Interest Law
Institute, na konferencji mieliśmy okazję gościć równieŜ przedstawicieli klinik prawa
z Armenii, Gruzji, Kirgistanu, Mołdawii, Ukrainy a takŜe przedstawicieli kliniki
prawa działającej przy Uniwersytecie w Olomoucu w Czechach. Ze względu na fakt
obecności gości z zagranicy, językiem VIII OKUPP był język angielski. Warsztaty
zorganizowane w ramach białostockiej Konferencji i związane tematycznie z
dalszym rozwojem klinicznego nauczania prawa w Polsce, zostały poprowadzone
przez wybitnych klinicystów – profesorów z Uniwersytetu Columbia w Nowym
Jorku – prof. Carol Liebman, prof. Barbarę Schatz, prof. Philipa Genty oraz Prezesa
Sądu Rejonowego w Białymstoku – sędziego Tomasza KałuŜnego – twórcę
pierwszego w Polsce Centrum Praktyk Sądowych (CPS).
Konferencja rozpoczęła się 19 października 2007 roku o godz. 15.00, a otworzył ją – w
imieniu Dziekana Wydziału Prawa UwB - Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych –
dr Mariusz Popławski, który przywitał wszystkich przybyłych gości oraz
przedstawił istotę klinicznego nauczania prawa w Polsce, a takŜe rolę i miejsce
białostockiej Studenckiej Poradni Prawnej w historii polskiego ruchu klinicznego.
Następnie wszystkich zebranych przywitała i podziękowała za przybycie, Kierownik
SPP działającej przy Wydziale Prawa UwB - Marta Janina Skrodzka, po niej zaś
Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) – Filip Czernicki.
Następnie przedstawiciele poradni prawnych obecnych na konferencji, krótko
zaprezentowali swoje poradnie, po czym Filip Czernicki przedstawił raport FUPP
dotyczący działalności zarówno poradni prawnych w Polsce za rok akademicki
2006/2007, jak równieŜ działalność Fundacji. Po tak oficjalnym otwarciu, nastąpiła
część nieoficjalna – integracyjny wyjazd szlakiem tatarskim w okolice Białegostoku –
do Supraśla, Krynek i Kruszynian”. Pomimo bardzo mroźnej pogody „tatarska
wyprawa” okazała się interesująca i pomogła nam zintegrować się przed kolejnym
długim dniem szkoleń.
Drugi – najbardziej intensywny dzień konferencji przypadł na sobotę 20
października, a rozpoczął się od łączonej sesji, podczas której profesorowie z
Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku omówili: ideę klinicznego nauczania w
Stanach Zjednoczonych (prof. Barbara Schatz), system symulacji rozpraw sądowych
istniejący w amerykańskich szkołach prawa (prof. Philip Genty), przyczyny dla
których kaŜda szkoła prawa powinna nauczać mediacji (prof. Carol Liebman), zaś
Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku - sędzia Tomasza KałuŜny, zaprezentował
ideę Centrum Praktyk Sądowych. Po obiedzie uczestnicy konferencji podzieleni na
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trzy grupy odbywali kolejno szkolenia z zakresu: mediacji, symulacji rozpraw
sądowych oraz tworzenia kliniki organizacji pozarządowych i małych
przedsiębiorstw. Niedzielny ranek 21 października upłynął uczestnikom Konferencji
przede wszystkim pod znakiem ostatniego szkolenia. Po nim zaś odbyła się krótka
dyskusja na temat przyszłości klinicznego nauczania prawa w Polsce poprowadzona
przez Filipa Czernickiego, który po godzinnych obradach zamknął oficjalnie
ogólnopolskie spotkanie klinicystów.
Wyniki badania ankietowego pokazały, Ŝe uczestnicy przyznali tej konferencji oceny
zdecydowanie najwyŜsze w porównaniu do poprzednich konferencji klinicznych.

7. V edycja konkursu regrantingowego
Uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie grantowym było 19 poradni (na 24
istniejące), zaś w terminie wpłynęło 12 wniosków. Ze względu na to, Ŝe FUPP nie
otrzymał dotacji z CEE TRUST ani Programu Obywatel i Prawo III, do dyspozycji
pozostały tylko środki z Fundacji Batorego w kwocie 30 000 zł oraz wpłaty z 1%
podatku w wysokości 1971,70 zł.
Oceniając wnioski grantowe Zarząd Fundacji kierował się następującymi kryteriami:
•

liczbą opiekunów naukowych w stopniu co najmniej doktora, czy teŜ mających
ukończoną aplikację,

•

liczbą godzin
akademickim,

•

stosunkiem liczby studentów do liczby opiekunów merytorycznych (przy czym
wskazane jest aby jeden opiekun nie nadzorował pracy zbyt wielkiej liczby
studentów),

•

pozycją poradni w strukturze uczelni (premiowane były poradnie silniej
zakorzenione, w tym zwłaszcza o statusie np. pracowni, zakładu, czy katedry),

•

za niedotrzymanie terminu złoŜenia sprawozdania
odejmował 10% od przyznanej kwoty dotacji,

•

brak uzasadnienia dla danego wydatku lub teŜ brak kalkulacji skąd wywodzi się
dana kwota powodował, iŜ Zarząd w ogóle nie przyznawał dotacji na taki
wydatek.

•

Posiadane przez FUPP środki zostały podzielone na dwie pule. W ramach celu A,
został wybrany jeden wniosek, na którego realizację przyznane zostało 6000 zł.,
pozostała pula środków została przeznaczona na cele opisane w pkt. B. Cele
konkursu grantowego w roku akademickim 2007/2008 były następujące:

•

Dotowanie najciekawszych oraz najbardziej innowacyjnych projektów, mających
wpływ na budowanie relacji między poradniami i integrację środowiska
klinicznego, dzielenie się dorobkiem i współpracę między poradniami oraz
rozwój metodologii nauczania klinicznego;

•

Finansowanie wyłącznie podstawowych i najwaŜniejszych potrzeb poradni
umoŜliwiające kontynuację działalności.

dydaktycznych

prowadzonych

przez

poradnie

półrocznego
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8. Czasopismo „Klinika”
W 2007 roku przygotowaliśmy dwa numery czasopisma „Klinika”, które ukazały się
jako dodatek do miesięcznika Edukacja Prawnicza.
•

Klinika, Nr 2 (6)/2007
•
•

•
•
•

•

Joanna Kuźmicka, Rafał Gołąb - Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej studenckich poradni
prawnych.
Sebastian Krajewski - Public relations w uniwersyteckiej
poradni prawnej - budowa wizerunku.
Aleksandra Ignaciuk - Działalność kliniczna a potrzeba
szkoleń w zakresie udzielania pomocyprawnej przez
studenta.
Przemysław Rajchel - Poradnie prawne w małych
miejscowościach.
Magdalena Ustaborowicz - Klinika praw dziecka: metody
pracy, napotkane problemy.
Marta Janina Kuklo - Klinika mediacji - dlaczego warto
stworzyć i włączyć mediację w strukturę klinicznego
nauczania prawa w Polsce.
Zofia Zawadzka - Projekt ustawy o dostępie do
nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej osobom
fizycznym - rozwaŜań ciąg dalszy.

Klinika, Nr 3 (7)/2007
•

Przemysław Mijal, Justyna Teodorczyk - Praktyczne
aspekty weryfikacji sytuacji finansowej klientów
studenckich poradni prawnych.
• Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Rafał Gołąb - Forma
organizacyjno-prawna studenckich poradni prawnych.
• Marta Janina Skrodzka - Centrum Praktyk Sądowych symulacje rozpraw sądowych wpisane na stałe w
działalność studenckiej poradni prawnej.
• Michał Królikowski, Filip Wejman - Standardy pracy nad
opinią prawną w poradni prawnej.

9. Nasi stypendyści w Stanach Zjednoczonych
Pan Rafał Gołąb, doktorant i opiekun naukowy kliniki wrocławskiej po uzyskaniu
pozytywnej rekomendacji FUPP otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na
półroczny wyjazd do Stanów Zjednoczonych na Uniwersytet Columbia. Pan Rafał
Gołąb przebywał w Nowym Jorku od września do końca grudnia 2007 roku i
uczestniczy w kursach związanych z edukacją kliniczną. Natomiast w październiku
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upłynął termin zgłoszeń na wyjazd w roku akademickim 2008/2009 i zarząd FUPP
zdecydował rekomendować Fundacji Kościuszkowskiej kandydaturę pani Magdy
Ustaborowicz z Uniwersytetu Łódzkiego. Pani Magda Ustaborowicz jest opiekunem
łódzkiej kliniki praw dziecka i pisze pracę doktorską nt. ruchu klinicznego.

10. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych otrzymała podziękowania za
wspieranie edukacji prawniczej w Polsce w 2007 r.
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, które w roku ubiegłym
przyznało FUPP tytuł "Mecenasa Edukacji Prawniczej 2006" równieŜ w tym roku
przesłało nam podziękowania za wspieranie edukacji prawniczej w Polsce w 2007 r.
11. Nowy Program Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – Centrum Pro Bono
22 czerwca br. odbyła się w Trybunale Konstytucyjnym uroczysta inauguracja
nowego programu realizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni
Prawnych. W spotkaniu wzięli udział prawnicy reprezentujący korporacje
zawodowe prawników oraz największe kancelarie prawnicze w Polsce a role
gospodarza spotkania pełnił prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Jerzy Stępień.
Uczestnicy tego wydarzenia w krótkich wypowiedziach podkreślali ogromne
zapotrzebowanie społeczne na bezpłatną pomoc prawną, w tym trudną sytuację
organizację pozarządowych. Uwieńczeniem spotkania było podpisanie przez
obecnych przygotowanego wcześniej tekstu deklaracji prawników na rzecz działań
pro publico bono. Spotkanie w Trybunale Konstytucyjnym stanowiło pierwszy etap
projektu stworzenia Centrum Pro Bono - instytucji koordynującej współpracę
pomiędzy kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
bezpłatnej pomocy prawnej. Centrum Pro Bono będzie stanowić odpowiedź na
potrzebę stworzenia instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju pomocy prawnej
pro bono w Polsce, co zgodnie postulowali wszyscy uczestnicy spotkania w
Trybunale Konstytucyjnym. Sam sędzia Stępień witając uczestników spotkania
zwrócił uwagę na ogromną rolę, jaką pełnią organizacje pozarządowe w procesie
budowy społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz na trudne warunki materialne,
w których prowadzą one swoją działalność.

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego
rozwoju pomocy prawnej pro bono w Polsce. Chcemy stworzyć sieć współpracy
pomiędzy kancelariami prawnymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie
bezpłatnej pomocy prawnej. Ośrodkiem koordynującym taką współpracę będzie
Centrum Pro Bono. KaŜda organizacja pozarządowa będzie mogła zgłosić Centrum
Pro Bono sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnika a następnie dana
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sprawa będzie klasyfikowana przez koordynatora projektu i kierowana do kancelarii
prawnej, która wcześniej zadeklarowała pomoc w danej dziedzinie prawa. Centrum
Pro Bono będzie równieŜ podejmować róŜnego typu działania promujące
świadczenie usług pro bono przez prawników.
Projekt jest zatem skierowany z jednej strony do kancelarii prawnych a z drugiej do
organizacji pozarządowych potrzebujących bezpłatnej pomocy prawnej.
Bezpośrednim beneficjentem projektu będą organizacje pozarządowe, w tym
organizacje zajmujące się poradnictwem prawnym i obywatelskim, przy czym
końcowym beneficjentem projektu będą obywatele, na rzecz których organizacje
pozarządowe świadczą swoje usługi (zwłaszcza naleŜące do zakresu działalności
poŜytku publicznego określonego w art. 4 ustawy o działalności poŜytku
publicznego i o wolontariacie).
Projekt sfinansowany został przez Instytut Spraw Publicznych ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Obywatel i Prawo III”.
12. Dwie wizyty studyjne
W październiku 2007 r. odbyły się dwie wizyty studyjne nauczycieli klinicznych z
krajów byłego bloku wschodniego. Pierwszą z tych wizyt organizowała fundacja
Public Interest Law Institute przy bliskiej współpracy z FUPP. Do Polski przyjechała
grupa 18 nauczycieli klinicznych w takich krajów jak Gruzja, Armenia, Kyrgistan,
Mołdawia i Ukraina. Pierwsze dwa dni pobytu w Polsce uczestnicy spędzili w
Warszawie, gdzie odwiedzili klinikę prawa przy Uniwersytecie Warszawskim,
klinikę prawa przy WyŜszej Szkole Zarządzania i Prawa oraz mieli spotkanie w
biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nt. współpracy pomiędzy biurem Rzecznika a
uniwersyteckimi poradniami prawnymi. Następnie nasi goście pojechali do
Białegostoku, gdzie wzięli udział w VIII ogólnopolskiej konferencji klinicznej.
Druga wizyta studyjna zorganizowana została przez FUPP ze środków
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Open Society Justice Initiative i obejmowała
grupę 9 nauczycieli klinicznych z Ukrainy. Uczestnicy spędzili w Polsce 5 dni i
odwiedzili 2 kliniki warszawskie – poradnię działającą na Uniwersytecie
Warszawskim oraz Fundację Akademia Iuris, 2 kliniki krakowskie – studencką
poradnię prawną działającą przy Collegium Medium oraz Uniwersytecie
Jagiellońskim a ostatniego dnia pobytu w Polsce pojechali do Łodzi, gdzie mieli
spotkanie w łódzkiej klinice praw dziecka.
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V. Lista adresowa
Uniwersyteckich Poradni Prawnych
1. KRAKÓW

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

dr hab. Włodzimierz Wróbel
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Jagielloński
al. Krasińskiego 18 m. 3, 30-101 Kraków
Tel/fax. (012) 430 19 97, 506 006 672
e-mail: poradnia_prawna@interia.pl
WARSZAWA
Prof. dr hab. Eleonora Zielińska
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Warszawski
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-325 Warszawa
Tel./Fax. 552 43 18 tel. 552 08 11
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl
BIAŁYSTOK
Prof. dr hab. Leonard Etel
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Mickiewicza 1 pok. 119, 15-213 Białystok
tel/fax: 085 745 71 94, poradnia@uwb.edu.pl
TORUŃ
Prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner,
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. J. Gagarina 15, 87-100 Toruń
tel. 056 611 40 12
LUBLIN-UMCS Dr Wojciech Dziedziak
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Ul. Radziszewskiego 17 p. 3, 20-036 Lublin
tel/fax: 081 537 58 22 w. 102
e-mail: uspp@interia.pl
LUBLIN-KUL
Dr Piotr Zakrzewski
JANA PAWŁA II Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ul. Staszica 3, I piętro, pokój 67, 20-081 Lublin
Tel. (081) 532 67 99, tel. (081) 5326798, e-mail: upp_kul@kul.lublin.pl
SZCZECIN
Dr Jerzy Ciapała
Centrum Edukacji Prawnej „Studencka Poradnia Prawna”
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Szczeciński
ul. Narutowicza 17a, pok. 02, 70-240 Szczecin
tel/fax: 091 444 28 59
POZNAŃ
Dr hab. Krzysztof Knoppek
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
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9. ŁÓDŹ

10. GDAŃSK

11. RZESZÓW

12. WROCŁAW

13. KATOWICE

14. SŁUBICE

15.

OPOLE

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
DS. HANKA Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań
tel.(061) 829 39 10
Prof. Małgorzata Król
Studencki Punkt Informacji Prawnej
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet w Łodzi
ul. Składowa 43, pok. 04, 90-127 Łódź
tel. 042 635 46 32, e-mail: klinika@wpia.uni.lodz.pl
Prof. dr hab. Eugeniusz Bojanowski
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
ul. Jana BaŜyńskiego 6, 80-952 Gdańsk (Przymorze)
tel 058 552 99 75
Prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski
Uniwersytecka Poradnia Prawna
Wydział Prawa
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 13, 35-068 Rzeszów
tel. 017 872 15 64, e-mail: upprzeszow@wp.pl
Dr Piotr Machnikowski
Koło Naukowe „Uniwersytecka Poradnia Prawna”
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytet Wrocławski
ul. Więzienna 10/12, p.104 c, 50-145 Wrocław
tel. 071 375 20 09
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Studencka Poradnia Prawna – Koło Naukowe
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 11B, pok. 39, 40-007 Katowice
tel: 032 359 14 22, e-mail: spp@us.edu.pl
Prof. dr hab. BoŜena Popowska
Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna
Collegium Polonicum w Słubicach
ul. T. Kościuszki 1 p.153, 69-100 Słubice
tel. 095 759 24 69, klinika_prawa_cp@wp.pl; spp@cp.edu.pl
Dr hab. Tadeusz Cielecki
Studencka Poradnia Prawna „Bona Fides” Uniwersytet Opolski
Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji
ul. Krakowska 41b, 45-075 Opole
tel. 077 458 00 92

16. ACADEMIA
IURIS

Prof. Zbigniew Cieślak
Fundacja Academia Iuris
ul. Hozjusza 2 01-526 Warszawa tel. 506 188 837 .
(poniedziałek – piątek 13.00-17.00, soboty 10.00-13.00)
ul. Freta 20/24a, 00-227 W-wa, tel. 498 72 30 fax: 499 71 70
e-mail: biuro@academiaiuris.pl
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17. BIAŁYSTOK–
WSAP

18. WSPIZ IM. L.
KOŹMIŃSKIEGO
KOLEGIUM
PRAWA

Koło Naukowe Centrum Informacji Administracyjnej przy WyŜszej Szkole
Administracji Publicznej w Białymstoku
Ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok
tel. (85) 732 12 93,
e-mail: cia@wsap.man.bialystok.pl
Prof. dr hab. Leszek Kubicki
WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania
im. Leona Koźmińskiego, Kolegium Prawa
ul. Jagiellońska 59 , 03-301 Warszawa
tel. (022) 519 22 38
http://www.prawo.kozminski.test2.ideo.pl/index.php/pl/studentow/studencka_poradnia_prawna/

19. OLSZTYN

20. OLSZTYN-OŚR.
ZAM.
WIPSOWO,
BARCZEWO

21. WSHIP IM. R.
ŁAZARSKIEGO

22. WSZIP

23. KRAKÓW–CM
UJ

24. UNIWERSYTET
KARDYNAŁA
STEFANA
WYSZYŃSKIEGO

25. EUROPEJSKA
WYśSZA
SZKOŁA
PRAWA I
ADMINISTRACJI

e-mail: poradnia@wspiz.edu.pl
Prof. dr hab. Stanisław Pikulski
Koło naukowe Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Knosały 3/5 budynek "B", pokoj nr 8, 10-015 Olsztyn
tel. (89) 5359904 w.32
e-mail: spp-uwm@wp.pl
Prof. dr hab. Mieczysław Goettel
Akademickie Stowarzyszenie Propagatorów Prawa i Edukacji Europejskiej
"Wspólna Europa" w Olsztynie
ul Witosa 7/24, 10-688 Olsztyn
Oddziały poradni przy stowarzyszeniu „Wspólna Europa”:
Olsztynek - Ratusz 1 11-015 Olsztynek
Barczewo - Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo
Dr Irena Kleniewska
WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego
ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
tel. 022 543 53 18
http://www.lazarski.pl/spp.php
Prof. dr hab. Ryszard Rogala
Studenckie Biuro Porad Prawnych
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa
Al. Jerozolimskie 200 p.138, 02-486 Warszawa
tel. (022) 539 19 39, email: porady_prawne@wszip.waw.pl
Dr Stefan Piździoch
Studencka Poradnia Prawa Medycznego
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Kopernika 19e, 31-501 Kraków
Tel.: (012) 432 61 01, biuro@poradniaprawna.com
Ks. dr Jan Krajczyński
Studencka Poradnia Prawna
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5 pok. 220, 01-815 Warszawa
www.studenckaporadniaprawna.pl
Dr Dariusz Czajka
Europejska WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji
ul. Grodzieńskiej 21/29, 03-750 Warszawie,
tel. (22) 619 02 83
e-mail: poradyprawne_ewspia@op.pl
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VI. Spis załączników
•

Sprawozdanie finansowe zawierające: bilans, rachunek wyników oraz
informację dodatkową.

VII. Podpisy

Filip Czernicki - Prezes Zarządu

..................................................................

Izabela Kraśnicka – Członek Zarządu

..................................................................

Michał Królikowski – Członek Zarządu

..................................................................

Filip Wejman– Członek Zarządu

..................................................................

Paweł Wiliński – Członek Zarządu

..................................................................

Pieczęć:
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