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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. dr hab. Alina Wypych-śywicka, Uniwersytet Gdański, 
• Jakub Boratyński, fundator, Fundacja im. S. Batorego, 
• Dr Jerzy Ciapała, Uniwersytet Szczeciński, 
• Prof. Zbigniew Ćwiąkalski, Uniwersytet Rzeszowski, 
• Prof. Maria Dragun-Gertner, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, 
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• Dr Wojciech Dziedziak, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, 
• Katarzyna Guzenda, Uniwersytet Europejski Viadrina w Słubicach/Frankfurt, 
• Katarzyna Hebda, fundator, ELSA Lawyers Society, 
• Dr Magdalena Golowkin-Hudała, Uniwersytet Opolski, 
• Prof. Małgorzata Król, Uniwersytet Łódzki, 
• Prof. Leszek Kubicki, Akademia Leona Koźmińskiego (ALK), 
• Prof. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski, 
• Dr Magdalena Olczyk, fundator, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, obecnie ALK 
• Prof. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski, 
• Dr Justyn Piskorski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 
• Prof. Ryszard Rogala, WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, 
• Dr Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku, 
• Prof. Karol Sławik, WyŜsza Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, 
• 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; 



Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2008 
 

6 

• 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 psychologiczno-
metodologicznych. 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 bardzo wysoką 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 
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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. Rozpoczęto takŜe 
przygotowania do wydania ksiąŜki 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 2006 roku pierwszą nasza 
stypendystką, która ukończyła kurs półroczny na Columbia University  
w Nowym Jorku była Marta Skrodzka z Białegostoku. Kurs organizowany jest 
cyklicznie przez Public Interest Law Inititute, a finansowanym przez Fundację 
Kościuszkowską. W kolejnym roku do wzięcia udziału w programie został 
wybrany Rafał Gołąb. 

• 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. 

• Co ciekawe w 2006 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. Na koniec 2006 roku 
działały w Polsce 23 poradnie, z pośród których 17 spełnia Standardy. 

 

Szósty 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.  Niestety takŜe i te wielomiesięczne przygotowania, wymagający od 
klinik oraz od Fundacji dyscypliny oraz ogromnego zaangaŜowania, zakończyły się 
fiaskiem. Opracowany wniosek wraz opisujący plany finansowe poszczególnych 
klinik na lata 2008-2015, ustandaryzowane oraz wprowadzone do jednolitego 
budŜetu całego konsorcjum – nie mogły zostać złoŜone ze względu na bardzo wąsko 
zakreślone kryteria Wytycznych.  

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. 

 

Siódmy rok w znacznej mierze był kontynuacją dotychczasowych projektów. 
Fundacja zorganizowała kolejno IX Ogólnopolską Konferencję w Toruniu  
i jubileuszową X konferencję w Szczecinie. Organizatorem IX konferencji była 
Poradnia z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki środkom Fundacji im. Stefana 
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Batorego wsparcia finansowego organizatorom Konferencji mogła udzielić Fundacja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie (FUPP). Jeden z najstarszych 
ośrodków tej nowatorskiej metody kształcenia studentów prawa w Polsce gościł 
niemal 50 studentów i pracowników naukowych związanych z ruchem klinicznym. 
Finansowego wsparcia przedsięwzięciu udzieliły takŜe Dziekan Wydziału Prawa  
i Administracji oraz Władze Rektorskie UMK. Ponadto w przygotowaniach do 
konferencji brały udział lokalne struktury Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa - ELSA Toruń. Jubileuszowa konferencja w Szczecinie odbyła się w dniach 17 
- 19 października 2008 roku i została uznana za jedną z najlepszych  
w dotychczasowej historii konferencji FUPP. Kolejne z cyklicznych spotkań 
entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby moŜliwe gdyby nie pomoc wielu 
szczodrych sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin 
Uniwersytetu Szczecińskiego oraz po raz pierwszy takŜe dwóch lokalnych kancelarii 
prawnych: kancelarii Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni 
Spółka Partnerska oraz kancelarii Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokaci - 
Spółka Cywilna. 

Rok 2008 to takŜe bardzo owocny rok w publikacje. Na początku roku ukazała się 
ksiąŜka pt.: "Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna." Niniejsza 
publikacja poświęcona jest przeprowadzaniu symulacji postępowań sądowych 
(inscenizacji rozpraw). KsiąŜka stanowi pierwsze tego typu opracowanie 
przykładowych materiałów, przeznaczonych przede wszystkim dla koordynatorów 
uniwersyteckich poradni prawnych (klinik prawa), oraz innych zainteresowanych: 
m.in. uczniów i nauczycieli, aplikantów i osób ich szkolących, prawników, 
nauczycieli akademickich. W części pierwszej pozycji omówiono róŜne rodzaje 
symulacji oraz sformułowano wskazówki i rady dotyczące metod jej 
przygotowywania i przeprowadzania. Przedstawiono takŜe metodologię 
prowadzenia symulacji w ramach nauki prawa na wydziałach prawa i w 
studenckich poradniach prawnych. W części drugiej zamieszczono natomiast 
przykładowe scenariusze dziesięciu symulacji, które autorzy wykorzystywali 
wcześniej w swojej pracy. Do materiałów dołączono dodatkowe instrukcje 
metodologiczne oraz przykładowe scenariusze zajęć. KsiąŜka jest dostępna w wersji 
on-line.  

Kilka miesięcy później ukazała się oczekiwana od dłuŜszego czasu seria pt.: 
Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych. Projekt ten zainicjowany został przez 
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz 
studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej 
Polsce. Seria składa się z 5 tomów, a kaŜdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze 
części. Pierwsza część wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania 
studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności 
jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem. W drugiej części 
opisana jest metodologia prowadzenia zajęć w konkretnej sekcji poradni prawnej. W 
tej części znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące sposobu pracy ze studentami 
w kontekście specyfiki danej dziedziny prawa. Trzecia część zawiera opisy 
najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci w ramach działalności 
poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza ocenę prawną danej sytuacji 
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oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię w celu rozwiązania 
problemu i udzielenia klientowi porady prawnej. Czwarta część to zbiór artykułów 
dotyczących wybranych zagadnień prawnych, które stały się przedmiotem 
zainteresowania pracowników naukowych oraz studentów w poszczególnych 
sekcjach poradni prawnej. W skład serii wchodzą następujące tomy: Prawo cywilne, 
Prawo karne, Prawo pracy, Prawo administracyjne, Varia.  

Pod koniec roku zaś ukazała się drukiem wydawnictwa CH Beck ksiąŜka pod 
redakcją dr Barbary Namysłowskiej-Gabrysiak pt.: „Studencka poradnia prawna. 
Kompendium dla studentów". Jest to skrypt dla studentów, w którym omówiono 
podstawowe kwestie związane z nauczaniem w klinikach prawa, dotyczące m.in.: 
organizacji pracy w klinikach prawa, pracy studenta z klientem, opracowywania 
opinii prawnej, przeprowadzania symulacji w klinikach prawa. Co bardzo ciekawe, 
dodatkowo do skryptu dołączona jest płyta z nagraniem filmu przedstawiającego 
popełnienie przestępstwa przez funkcjonariusza policji. Nagrana w filmie scenka 
moŜe stanowić materiał do przeprowadzenia róŜnych symulacji na zajęciach 
prowadzonych w klinikach prawa.  

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe ubiegły rok był prawdopodobnie ostatnim rokiem, w którym 
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych prowadziła konkurs regrantingowy na 
tak duŜą skalę. Co ciekawe uprawnionych do wzięcia udziału w VI juŜ konkursie 
grantowym było 20 poradni (na 25 istniejących), zaś w terminie wpłynęło  
11 wniosków. Zarząd w ubiegłym roku dokonując podziału ponad 140 000 zł. 
pomiędzy poradnie kierował się następującymi priorytetami:  
– liczbą opiekunów naukowych w stopniu co najmniej doktora, czy teŜ mających 

ukończoną aplikację,  
– liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych przez poradnie w roku 

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 półrocznego Zarząd 
odejmował 10% od przyznanej kwoty dotacji, 

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

Cele konkursu grantowego w roku akademickim 2007/2008 były następujące:  
a) Dotowanie najciekawszych oraz najbardziej innowacyjnych projektów, 

mających wpływ na budowanie relacji między poradniami i integrację 
środowiska klinicznego, dzielenie sie dorobkiem i współpracę między 
poradniami. 

b) Wspieranie rozwoju metodologii nauczania klinicznego.  
c) W konkursie grantowym były na Ŝyczenie sponsora szczególnie brane pod 

uwagę projekty przewidujące tworzenie punktów zamiejscowych 
przyjmowania klientów. 
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W marcu 2008 roku odbyły się wybory Zarządu Fundacji, podczas których Rada 
Fundacji wybrała Zarząd IV kadencji w niezmienionym składzie: Filip Czernicki - 
Prezes Zarządu, dr Izabela Kraśnicka, dr Michał Królikowski, adw. Filip Wejman,  
dr hab. Paweł Wiliński.  

 

NajwaŜniejsze sprawy będące przedmiotem dyskusji Zarządu zostały przedstawione 
w postaci skrótu protokołów z posiedzeń Zarządu. W kolejnej zaś części 
sprawozdania znajdują się obszerne sprawozdania najpowaŜniejszych wydarzeń  
i projektów prowadzonych przez Zarząd Fundacji. 
 
 
3. Spotkania Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych  
z wyszczególnieniem dyskutowanych zagadnień oraz wymagających podjęcia 
uchwały. 

 
Wyciąg z protokołu z XLVII spotkania Zarządu  

Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa, 14 lutego 2008 r. 
 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Michał Królikowski, Filip Wejman, Filip 
Czernicki, Izabela Kraśnicka. 
 
Sprawy omówione: 

 
1. Wniosek FUPP do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd zapoznał się z 
przygotowaniami do złoŜenia wniosku. Zostały zebrane wszystkie budŜety poradni  
i została dokonana ich dokładna analiza. Zgłosiły się wszystkie niemal poradnie w 
Polsce – tylko poradnia przy Koźmińskim i Chodkowskiej nie są zainteresowane 
uczestnictwem w projekcie. Harmonogram dalszych działań jest uzaleŜniony od 
postępów prac w Ministerstwie Pracy. WaŜne spotkanie konsultacyjne z klinikami na 
temat wniosku zostanie przeprowadzone przy posiedzenia Rady Fundacji. 

 
Harmonogram przygotowań jest następujący: 
1. zebranie finalnych budŜetów klinik - do połowy marca 
2. uzupełnienie o budŜet FUPP – do końca marca 
3. ogłoszenie konkursu przez MPiPS – początek kwietnia 
4. termin złoŜenia wniosku – do końca maja 
5. podpisania umów FUPP-Uczelnie i opracowanie wniosku – od kwietnia do maja 
6. rozpatrzenie wniosków przez MPiPS – do końca lipca 
7. rozpoczęcie prac projektowych – od początku września lub października 

 
Zgodnie z posiadaną wiedzą istnieją następujące ograniczenia budŜetowe: 
− koszty sprzętu mogą wynieść max. 10% kosztów całości projektu, 
− koszty administracyjne mogą wynieść max. 15% (koordynator, biuro FUPP, 

księgowość, gwarancja bankowa, opłaty stałe), 
− koszty projektowe to 75% całego budŜetu (koordynatorzy lokalni, promocja, 

szkolenia, konferencje, publikacje, nowe punkty porad, podróŜe). 
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Główne cele PO KL to: 

1. wzrost liczby udzielanych porad oraz  
2. liczby powiatów gdzie taka pomoc jest dostępna. 

 
2. IX OKUPP. Zarząd uprzednio wybrał na organizatora konferencji na wiosnę UPP 
UMK. Przyjęto równieŜ wstępny program konferencji oraz omówiono zakres zadań  
i kwestię przygotowań merytorycznych. 
 
3. Zatwierdzenie sprawozdań rocznych i planów na 2008 rok. 

 
Uchwała Zarządu FUPP nr 1/2008 z dnia 14.02.2008 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 122.669,32  zł. NadwyŜka 
przychodów nad kosztami w wysokości 16.469,06 zł. powstała w 2007 r. zostanie 
przeniesiona na przychody kolejnego roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  
 

Uchwała Zarządu FUPP nr 2/2008 z dnia 14.02.2008 
§ 1 

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie 
przyjąć sprawozdanie merytoryczne Fundacji za 2007 rok.  

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia.  
 

Uchwała Zarządu FUPP nr 3/2008 z dnia 14.02.2008 
§ 1 

Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie 
przyjąć plan finansowy Fundacji na 2008 rok. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała Zarządu FUPP nr 4/2008 z dnia 14.02.2008 

§ 1 
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił jednogłośnie 
przyjąć plan działania Fundacji na 2008 rok. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
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 Studenckiej 
Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ze Standardami. 

§ 2 
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Za uchwałą głosowało 4 Członków Zarządu, przeciw 0 Członków Zarządu, 
wstrzymało się 0 Członków Zarządu. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
Uchwała Zarządu FUPP nr 6/2008 z dnia 14.02.2008 

§ 1 
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych jednogłośnie postanowił  
o zwołaniu Rady Fundacji na dzień 8 marca 2008 roku. 

§ 2 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 

 
 

Wyciąg z protokołu z XLVIII spotkania Zarządu 
 Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa, 9 maja 2008 r. 

 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Michał Królikowski, Filip Wejman, Filip 
Czernicki, Paweł Wiliński. 
 
Sprawy omówione: 
 
1. Wniosek FUPP do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zarząd omówił 
przygotowania do złoŜenia wniosku. Zgłosiły się wszystkie niemal poradnie w 
Polsce. Nie biorą udziału w projekcie poradnie: Koźmiński, Chodkowska, UMCS  
i Toruń. Dalszy harmonogram działań jest uzaleŜniony od terminu ogłoszenia 
konkursu przez Ministerstwo Pracy i terminów rozpatrywania wniosków. 

 
2. X OKUPP. Zarząd zdecydował o ogłoszeniu konkursu na organizatora kolejnej 
konferencji. Omówiono wstępne załoŜenia do programu merytorycznego konferencji 
jesiennej: w sobotę uczestnicy będą podzieleni na 2 grupy i jedna grupa opiekunów 
ma szkolenie Magdaleną Czernicką i Izabelą Kraśnicką na temat metod pracy trenera 
i szkolenia klinicznego, druga grupa studencka będzie poprowadzona przez 
Przemysława Kubiaka  i Macieja Muliński  z Łodzi wykonując ten sam program 
przygotowany z punktu widzenia studenta. W niedzielę zaś moŜna przeprowadzić 
inny temat, w tym moŜna zrobić warsztaty z zakresu pisania opinii prawnych.  
 
3. Konkurs regrantingowy. Zarząd zdecydował, Ŝe w związku ze spodziewaną 
dotacją z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ogłosi kolejny konkurs 
regrantingowy (na kwotę ok. 140 000 zł.). W ogłoszeniu naleŜy zaznaczyć, Ŝe 
konkurs ten jest niezaleŜny od wniosku do PO KL, a wniosek do PO KL moŜe jeszcze 
być dłuŜszy czas rozpatrywany i dlatego zachęcamy wszystkie kliniki do składania 
wniosków w naszym konkursie regrantingowym. Decyzję o podziale środków 
Zarząd podejmie we wrześniu po tym jak będzie rozstrzygnięta sprawa dotacji z UE. 
 
4. Ustawa o dostępie do pomocy prawnej. PoniewaŜ jak zostało ustalone w MS nowy 
projekt ustawy jest dopiero w fazie koncepcyjnej i na tym etapie znane są tylko 
ogólne załoŜenia do projektu, a jednocześni mec. Maciej Bobrowicz – Prezes KRRP 
zaproponował, Ŝe pomoŜe przygotować projekt ustawy jeśli tylko dostanie 
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odpowiednie załoŜenia – Zarząd zdecydował przygotować stanowisko wspólnie  
z Łukaszem Bojarskim i przekazać je do KRRP. Jak powstanie projekt wówczas go 
ocenimy i być moŜe jako projekt społeczny przedstawimy go MS. Taka formuła moŜe 
dać klinikom prawa i środowisku organizacji pozarządowych większe uprawnienia 
niŜ gdyby pisałoby to MS samodzielnie. 
 
5. Elektroniczne repertorium. Program działa poprawnie, a do programu zalogowało 
się 13 poradni: Rzeszów, Łazarski, Wrocław, Koźmiński, Opole, Szczecin, Katowice, 
Białystok, Poznań, Warszawa, Słubice, Kraków, UMCS. Faktycznie uŜywa go 
prawdopodobnie tylko 7 poradni. 
 

 
Wyciąg z protokołu z XLIX spotkania Zarządu  

Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa, 20 września 2008 r. 
 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Izabela Kraśnicka, Filip Wejman, Filip 
Czernicki, Paweł Wiliński. 
 

Sprawy omówione: 
 
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Podczas spotkania omówione zostały 
działania jakie podejmuje Prezes celem pozyskania tych środków w przyszłości. 
 
2. X OKUPP. Została omówiona organizacja konferencji. Zarząd zaakceptował 
wstępny program konferencji, przyjmując moŜliwość ewentualnych poprawek.  
 
3. Konkurs regrantingowy. Zarząd FUPP miał do dyspozycji rekordową kwotę do 
rozdysponowania. Środki pochodziły z Fundacji Wolności w wysokości 140 000 zł.. 
oraz z 1% FUPP otrzymał wpłaty na kwotę 2465,84 zł., co daje łączną kwotę 142 
465,84 zł. 

 
Uchwała Zarządu FUPP nr 7/2008 z dnia 20.09.2008 

§ 1 
Zarząd Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych postanowił o podziale 
środków w VI 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 7/2008 z dnia 20.09.2008 

 
1. Zarząd Fundacji rozpatrzył otrzymane w ramach ogłoszonego VI konkursu 

grantowego wnioski i podjął decyzję co do wielkości przyznanych grantów.  
2. Uprawnionych do wzięcia udziału w konkursie grantowym było 20 poradni (na 

25 istniejących), zaś w terminie wpłynęło 11 wniosków.  
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3. Oceniając wnioski grantowe Zarząd Fundacji kierował się następującymi 
priorytetami:  
– liczbą opiekunów naukowych w stopniu co najmniej doktora, czy 

teŜ mających ukończoną aplikację,  
– liczbą godzin dydaktycznych prowadzonych przez poradnie w roku 

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 półrocznego Zarząd 
odejmował 10% od przyznanej kwoty dotacji, 

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

4. 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 sie dorobkiem i współpracę między 
poradniami. 

− Wspieranie rozwoju metodologii nauczania klinicznego.  
− W konkursie grantowym były na Ŝyczenie sponsora szczególnie brane pod 

uwagę projekty przewidujące tworzenie punktów zamiejscowych 
przyjmowania klientów. 

 
 

Wyciąg z protokołu z XLX spotkania Zarządu  
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Warszawa, 28 listopada 2008 r. 

 
Na posiedzeniu Zarządu obecni byli: Filip Wejman, Filip Czernicki, Paweł Wiliński. 

 
Sprawy omówione: 
 
1. Czasopismo KLINIKA. 

Zarząd dostrzega następujące problemy:  
− recenzje spływają nieterminowo, 
− liczba tekstów jest niewystarczająca, 
− osoby prowadzące w Becku się zmieniają, 
− nierozstrzygnięta jest sprawa punktów KBN. 

Propozycje: 
− poszerzenie składu redakcyjnego, co spowoduje Ŝe więcej osób będzie 

czuło odpowiedzialnych za poszukiwanie, proponuje się poszerzenie 
składu redakcyjnego o następujące 5 osób: Marta Skrodzka, Bartłomiej  
Legutko (lub inny kandydat wskazany przez prof. W. Wróbla), Rafał 
Gołąb, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Magdalena Ustaborowicz, 
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− artykuły powinny być recenzowane, ale niekoniecznie przez członków 
Rady Fundacji (powinni to być takŜe nauczyciele kliniczni w stopniu co 
najmniej dr nauk prawnych), 

− Julia Kluczyńska wraz z Michałem Królikowskim przygotują czasopismo 
KLINIKA do zgłoszenia na listę publikacji punktowanych, 

− zostanie wysyłany plakat mailem, który moŜna wydrukować i wywiesić 
na tablicy w biurze. 

 
2. Stypendia w USA. Na stypendium przebywa obecnie Magdalena Ustaborowicz  
z Łodzi. Na kolejną edycję stypendium Zarząd wybrał dwóch potencjalnych 
kandydatów: Tomasz Budnikowski z UW i Arkadiusz Bieliński z Białegostoku. Dalsze 
decyzje naleŜą do Public Interest Law Institute i Fundacji Kościuszkowskiej. 
 
3. Centrum Pro Bono. Do Centrum Pro Bono zostało zgłoszonych juŜ ponad 42 
sprawy, zaś po stronie kancelarii dotychczas akces zadeklarowało juŜ 16 kancelarii: 

• Chadbourne & Parke LLP Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy spółka 
komandytowa  
• Clifford Chance, Janicka, Namiotkiewicz, Dębowski i wspólnicy spółka 
komandytowa  
• Dewey & LeBoeuf Grzesiak spółka komandytowa  
• Gide Loyrette Nouel Tokarczuk, Jędrzejczyk i Wspólnicy spółka komandytowa  
• Hogan & Hartson Jamka Galos spółka komandytowa  
• Leśnodorski Ślusarek i Partnerzy  
• Linklaters, T. Komosa i Wspólnicy spółka komandytowa  
• Kancelaria adwokacka Tomasza Kopoczyńskiego  
• Salans Oleszczuk spółka komandytowa  
• Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak  
• Weil, Gotshal & Manges  
• White & Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy spółka komandytowa  
• Wierzbowski Eversheds 
• Kancelaria prawna Woźniak Kocur 
• Kuczek, Maruta i Wspólnicy 
• Ernst & Young 

 
4. Prawnik Pro Bono. Zgodnie z nową umową z Rzeczpospolitą gala wręczenia 
będzie połączona z ogłoszeniem wyników rankingu kancelarii, przy okazji rankingu 
kancelarii wręczona będzie nagroda pro bono dla kancelarii. W najbliŜszym czasie 
jesteśmy umówieni na rozmowę na temat kolejnej edycji. 

 
W skład Kapituły Konkursu wchodzą obecnie:  

− 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,  
− Prof. Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości,  
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− r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  
− r. pr. Zenon Klatka - były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  
− adw. Joanna Agacka-Indecka - 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, 
adwokat Bogumił Jopkiewicz z Kielc - laureat trzeciej edycji Konkursu, radca 
prawny Krystyna Domagalska z Przemyśla - laureatka czwartej edycji Konkursu 
oraz adwokat Maria Sawicka z Łodzi - laureatka piątej edycji. 
 

Identyfikacja problemów: 
− powtarzający się kłopot z naborem kandydatów, 
− brak patronów medialnych, 
− konieczne jest uzyskanie informacji od wszystkich członków Jury o tym 

kogo nominują. 
Propozycje: 

− rozesłanie informacji mailem do NGO’sów, 
− ogłoszenie w Rzeczpospolitej, 
− artykuły w radcy prawnym i palestrze, 
− mail do Prezesa Macieja Bobrowicza i Prezes Joanny Agackiej-Indeckiej, 

aby zwrócili się do ORA i ORRP o zgłoszenia, 
− mail do klinik z prośbą o pomoc w naborze i rozklejeniu informacji A4 w 

sądach, 
− personalizacja i ciekawsze ogłoszenie mailowe, 
− kontakt z POLSAT News. 
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III. Sprawozdanie z działalności Rady 
 

1. Skład Rady FUPP: 

 

1. Łukasz Bojarski – Przewodniczący 

2. Jakub Boratyński 

3. Dr Jerzy Ciapała 

4. Prof. Zbigniew Ćwiąkalski 

5. Prof. Maria Dragun-Gertner 

6. Dr Wojciech Dziedziak 

7. Dr Magdalena Gołowkin-Hudała 

8. Katarzyna Guzenda 

9. Katarzyna Hebda 

10. Prof. Małgorzata Król 

11. Prof. Leszek Kubicki 

12. Dr hab. Piotr Machnikowski 

13. Dr Magdalena Olczyk 

14. Prof. Maksymilian Pazdan 

15. Dr Justyn Piskorski 

16. Prof. Ryszard Rogala 

17. Dr Andrzej Sakowicz 

18. 19. Prof. Karol Sławik 

19. Prof. Maria Szewczyk 

20. Marcin Szyguła 

21. Prof. Alina Wypych-śywicka 

22. Prof. Eleonora Zielińska 
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2. Uchwały 7-go Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji: 
 
Podczas VII Zwyczajnego Posiedzenia Rady Fundacji, które odbyło się w dniu 08 
marca 2008 roku członkowie Rady zebrani w siedzibie Fundacji, podjęli następujące 
uchwały zgodne z przedstawionym porządkiem obrad. 
 
Posiedzeniu Rady Fundacji przewodniczył Pan Łukasz Bojarski. 
 
Uchwała nr 1 
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Fundacji w 2007 roku. 
 
Uchwała nr 2 
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji za 2007 roku. 
 
Uchwała nr 3 
Uchwała w sprawie rocznego planu działania Fundacji w 2008 roku. 
 
Uchwała nr 4 
Uchwała w sprawie rocznego planu finansowego Fundacji na 2008 rok. 
 
Uchwała nr 5 
Uchwała w sprawie wysokość funduszu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 
przez Zarząd. 
 
Uchwała nr 6 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywanych 
obowiązków w 2007 roku. 
 
Uchwała nr 7 
W sprawie wyboru Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 
 
Uchwała nr 8 
W sprawie wyboru Prezesa Zarządu Fundacji. 
 
Uchwała nr 9 
Stwierdzenia zgodności działalności Studenckiej Poradni Prawnej przy 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim ze Standardami. 
 

 

 

 
 
 
 
 



Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych – sprawozdanie z działalności za rok 2008 
 

22 

 

IV. Sprawozdanie z najwaŜniejszych wydarzeń 
w działalności Fundacji 

 
1. Zbiorcze sprawozdanie z działalności studenckich poradni prawnych w roku 

akademickim 2007/2008 
 
Poradnie współpracujące z Fundacją: 
 
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. Warszawa - Europejska WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji  
25. Wrocław - Uniwersytet Wrocławski 
 
Poradnie spełniające standardy: 
 
1. Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku (UwB) 
2. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Gdańsku 
3. Studencka Poradnia Prawna w Katowicach 
4. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Krakowie 
5. Uniwersytecka Poradnia Prawna w Lublinie (KUL) 
6. Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna w Lublinie (UMCS) 
7. Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” w Łodzi 
8. Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna w Poznaniu 
9. 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 
20. Studencka Poradnia Prawna przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w 
Olsztynie 
 
 
Rok akademicki 2007/2008 działalności poradni w liczbach: 
 

� 10598 – tyle spraw przyjęły poradnie w okresie od października 2007 do 
czerwca 2008; 

� najczęściej – w 25 proc. przypadków (2622 spraw) klienci zgłaszali się do 
poradni o pomoc w sprawach cywilnych; 

� w poradniach działało 1350 studentów i 209 pracowników dydaktycznych; 
� jeden opiekun miał pieczę przeciętnie nad 6 studentami; 
� na jednego studenta przypadało średnio 8 spraw. 

 
W porównaniu z poprzednimi latami… 
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Ile spraw zostało przyjętych przez poradnie? 
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Ilu pracowników naukowych działało w poradniach? 
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Czas załatwiania spraw klientów poradni: 

Krótkie 
wyjaśnienie – 

porada na 
bieŜąco (1-2 
wizyty, do 2 

tygodni)
44%

Rok i więcej
2%

PowyŜej 2 
miesięcy do 

roku
15%

Kilka wizyt (od 
2 tygodni do 2 

miesięcy)
39%

 
Źródła wiedzy o poradniach: 

Inne
29%

Znajomi
35%

Rodzina
8%

Ulotki 
informacyjn

e
6%

Internet
13%

Radio
1%

Telewizja
1%

Gazety
7%
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2. Program monitoringu luk  oraz nieścisłości w systemie prawa 
 

Poradnia w Katowicach zwróciła uwagę na nieodpowiednie informowanie stron 
postępowań przez sądy. Osoby występujące bez profesjonalnej pomocy prawnej nie 
są właściwie powiadamiane o swych prawach oraz obowiązkach, choćby w bardzo 
podstawowym i zrozumiałym dla nich zakresie, co przyczynia się do nieufności 
obywateli wobec trzeciej władzy. 
 
Na trudności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej zwróciła uwagę 
krakowska Studencka Poradnia Prawa Medycznego. Ograniczanie świadczeń 
skutkuje niezadowoleniem pacjentów, którzy znajdując się poza dziennym limitem 
są traktowani na zasadach komercyjnych. Ponadto niezgodna z prawem jest 
„rejonizacja” szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz pobieranie opłat za niektóre 
usługi medyczne (w szczególności niezgodne z przepisami jest wymuszanie 
dodatkowych opłat wykorzystując trudną sytuację materialną pacjentów, co dzieje 
się mimo zagroŜenia takich praktyk odpowiedzialnością karną i kontraktową). Sporą 
część skarg Pacjentów kierowanych do Poradni dotyczy problemów osób 
chorujących psychicznie. Sprawy w zakresie leczenia osób z zaburzeniami 
psychicznymi wpływają od samych pacjentów albo od ich rodzin.  Zdarzają się 
przypadki samowolnego opuszczania szpitala przez pacjentów, w związku  
z brakiem odpowiedniego nadzoru w trakcie hospitalizacji. Pacjenci zgłaszają się do 
Poradni prosząc o pomoc i interwencję w szpitalu w ich imieniu. Pacjenci skarŜą się 
na bezprawne, w ich ocenie, umieszczenie bez zgody na oddziale, wskazują na brak 
poszanowania przez personel godności pacjenta przy udzielaniu świadczeń czy 
ordynowanie niewłaściwych w ich mniemaniu leków. Zarzucają równieŜ 
niezgodność wpisów w dokumentacji medycznej pacjentów ze stanem faktycznym, 
stosowanie nieuzasadnionego przymusu fizycznego i manipulowanie przez personel 
oddziału psychiatrii przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 
Hospitalizowani pacjenci  skarŜą się, iŜ nie jest dostępna informacja o prawach 
pacjenta. Skargi pacjentów jak równieŜ osób najbliŜszych dotyczą zachowania 
lekarzy i pielęgniarek, sposobu leczenia, niewykonywania badań diagnostycznych 
lub braku przystępnej informacji o leczeniu pacjenta.  
 
Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zidentyfikowali liczne problemy wynikające  
z nowelizacji ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. 
Krakowska poradnia podniosła, Ŝe dokładniejszego uregulowania prawnego 
wymaga udzielanie pacjentom wyczerpujących informacji o powikłaniach w sytuacji 
wyraŜania zgody na przeprowadzenie ryzykownego zabiegu lekarskiego. Ponadto  
z praktyki kliniki wynika, Ŝe wskazane byłoby objęcie ściślejszym nadzorem 
działalności spółek windykacyjnych oraz Towarzystw Budownictwa Społecznego.  
 
Klinika działająca przy Uniwersytecie Warszawskim odnotowała brak systemowej 
pomocy socjalnej dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany w Polsce  
i ponownie zwróciła uwagę na niewłaściwą realizację prawa do przerywania ciąŜy  
w sytuacji zagroŜenia zdrowia lub Ŝycia kobiety. 
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3. Organizacja piątej edycji konkursu „Prawnik Pro Bono” 
 
W kwietniu 2008 r. odbyła się kolejna gala wręczenia nagrody Prawnik Pro Bono, 
nagrody Pro Bono dla kancelarii prawniczej oraz ogłoszenia rankingu kancelarii 
prawniczych przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą. Do konkursu zgłoszono 10 
kandydatów. 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,  
• Prof. Zbigniew Ćwiąkalski - Minister Sprawiedliwości,  
• r. pr. Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  
• r. pr. Zenon Klatka - były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych,  
• adw. Wojciech Hermeliński - sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 
• adw. Joanna Agacka-Indecka - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej 

oraz  laureaci poprzednich edycji konkursu. 
 

 

Ogłoszenie wyników Konkursu Prawnik Pro Bono 2007 odbyło się w Hotelu Victoria 
w Warszawie. Laureatem piątej edycji Konkursu organizowanego przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych a współorganizowanego przez dziennik 
Rzeczpospolita została:  

adwokat Maria Sawicka z Łodzi. Pani mecenas jest związana z Łodzią. Od 45 lat 
pomaga innym. Nie przeszkadza jej w tym ani wiek (ma juŜ 85 lat), ani problemy ze 
zdrowiem. W 1981 r. załoŜyła telefon zaufania dla młodych matek i kobiet  
w niechcianej ciąŜy. Prowadzi go do dzisiaj. WspółzałoŜycielka Funduszu Ochrony 
Macierzyństwa i Domu Samotnej Matki naleŜącego do Centrum SłuŜby Rodzinie  
w Łodzi. Przez blisko 13 lat dobrowolnie reprezentowała najbiedniejszych w czasie 
procesów sądowych. W 2005 r. prezydent Łodzi przyznał jej pienięŜną nagrodę za 
działalność społeczną. Rozdała ją najuboŜszym. Urząd skarbowy zaŜądał od niej 
podatku , sąd administracyjny stanął po jej stronie.  

Honorowe wyróŜnienia otrzymali: Małgorzata Pol-Drzewowska z Radomska, radca 
prawny Andrzej Dramiński z Olsztyna oraz adwokat Maciej Ślusarek z Warszawy.  
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Małgorzata Pol-Drzewowska, specjalista ds. prawnych mieszka w Radomsku. 
Pracuje jako kurator sądowy Krajowego Rejestru Sądowego. Jest takŜe mediatorem, 
nieodpłatnie pomaga rozwiązywać spory dotyczące przemocy w rodzinie.  
Od 1997 r. doradza kobietom z Domu Samotnej Matki w Biłgoraju k. Bełchatowa. 
Porad udziela ponadto w biurze stowarzyszenia Komitet na rzecz Ofiar Przemocy  
w Rodzinie Masz Prawo w Radomsku. Współpracuje takŜe z niebieską linią , 
telefonem zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie. Ostatni sukces to uzyskanie 
certyfikatu specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Andrzej Dramiński, radca prawny mieszka i pracuje w Olsztynie. Prowadzi 
kancelarię prawną. Od lat współpracuje z Olsztyńskim Telefonem Zaufania 
Anonimowy Przyjaciel. Udziela tam darmowych porad z zakresu prawa rodzinnego, 
cywilnego oraz pracy. Jest członkiem zarządu Olsztyńskiego Stowarzyszenia 
Pomocy Telefonicznej, gdzie równieŜ świadczy pomoc prawną. Swoją wiedzą 
prawniczą wspiera takŜe Miejską Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna.  
W 2007 r. udało mu się razem z innymi obronić przed rozwiązaniem Stowarzyszenie 
na rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych Niebieski Parasol, które opiekuje 
się 200 chorymi.  

Maciej Ślusarek, adwokat, wspólnik w kancelarii Leśnodorski Ślusarek  
i Wspólnicy jest Warszawiakiem od urodzenia. Od dziesięciu lat w zawodzie 
adwokata. Specjalizuje się m.in. w prawie autorskim i ochronie własności 
przemysłowej. Prowadzi wykłady z prawa autorskiego na ASP oraz zajęcia z etyki 
prawniczej na Uniwersytecie Warszawskim. Jest sędzią sądu dyscyplinarnego przy 
warszawskiej Radzie Adwokackiej. W programie spraw precedensowych Helsińskiej 
Fundacji Praw Człowieka reprezentował przed sądem byłego dyrektora Centralnego 
Ośrodka Doskonalenia Zawodowego, który został odwołany za wydanie 
podręcznika. Sprawę wygrał. Wspiera wiedzą prawniczą organizacje pozarządowe 
oraz młodych twórców 

Patronat nad konkursem objęli: 
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4.    Publikacje Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych  
 

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych to projekt zainicjowany przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, a zrealizowany przez opiekunów oraz 
studentów działających w poradniach prawnych przy wydziałach prawa w całej 
Polsce. 

     

 

   

Redaktorami poszczególnych tomów byli: 
- Cywilne: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński (Uniwersytet Jagielloński)  
- Karne: dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (Uniwersytet Warszawski)  
- Administracyjne: dr Robert Suwaj (WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej)  
- Pracy: dr Krzysztof Stefański (Uniwersytet Łódzki)  
- Varia: dr Izabela Kraśnicka (Uniwersytet w Białymstoku) 
Natomiast  całością prac kierowała dr Iza Kraśnicka. 

Seria składa się z 5 tomów, a kaŜdy tom podzielony jest na 4 zasadnicze części. 

Pierwsza część wspólna dla całej serii, przedstawia zasady funkcjonowania 
studenckich poradni, metody nauczania stosowane w poradniach oraz umiejętności 
jakie powinni posiąść studenci zajmujący się poradnictwem. 

W drugiej części opisana jest metodologia prowadzenia zajęć w konkretnej sekcji 
poradni prawnej. W tej części znajdują się praktyczne wskazówki dotyczące sposobu 
pracy ze studentami w kontekście specyfiki danej dziedziny prawa. 

Trzecia część zawiera opisy najciekawszych spraw, z którymi zmierzyli się studenci 
w ramach działalności poradniczej. Zaprezentowany stan faktyczny poprzedza 
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ocenę prawną danej sytuacji oraz charakterystykę działań podjętych przez poradnię 
w celu rozwiązania problemu i udzielenia klientowi porady prawnej. 

Czwarta część to zbiór artykułów dotyczących wybranych zagadnień prawnych, 
które stały się przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych oraz 
studentów w poszczególnych sekcjach poradni prawnej. 

W skład serii wchodzą następujące tomy:  

1. Prawo cywilne.  
2. Prawo karne.  
3. Prawo pracy.  
4. Prawo administracyjne.  
5. Varia.  

Do lektury Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych zachęcamy przede wszystkim 
studentów i pracowników naukowych zainteresowanych zasadami funkcjonowania 
studenckich poradni prawnych w Polsce, ale takŜe prawników praktyków, którzy w 
codziennej praktyce adwokackiej, czy radcowskiej z pewnością spotykają się  
z podobnymi, co studenckie poradnie, zagadnieniami i problemami prawnymi. 

KsiąŜki z serii Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych jest do nabycia w sklepie 
internetowym Wydawnictwa CH BECK. 
 
 

Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna. Autorami są dr Barbara 
Namysłowska-Gabrysiak oraz Łukasz Bojarski. Niniejsza publikacja poświęcona jest 
przeprowadzaniu symulacji postępowań sądowych (inscenizacji rozpraw). KsiąŜka 
stanowi pierwsze tego typu opracowanie przykładowych materiałów, 
przeznaczonych przede wszystkim dla koordynatorów uniwersyteckich poradni 
prawnych (klinik prawa), oraz innych zainteresowanych: m.in. uczniów  
i nauczycieli, aplikantów i osób ich szkolących, prawników, nauczycieli 
akademickich.  

 

 
 

W części pierwszej pozycji omówiono róŜne rodzaje symulacji oraz sformułowano 
wskazówki i rady dotyczące metod jej przygotowywania i przeprowadzania. 
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Przedstawiono takŜe metodologię prowadzenia symulacji w ramach nauki prawa na 
wydziałach prawa i w studenckich poradniach prawnych.  
 
W części drugiej zamieszczono natomiast przykładowe scenariusze dziesięciu 
symulacji, które autorzy wykorzystywali wcześniej w swojej pracy. Do materiałów 
dołączono dodatkowe instrukcje metodologiczne oraz przykładowe scenariusze 
zajęć.  
 
KsiąŜka jest dostępna w Fundacji oraz w wersji on-line. Plik w formacie pdf moŜna 
ściągnąć po ze strony internetowej Fundacji.  
 
 
5.    Centrum Pro Bono  

 
Od czerwca 2007 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych realizuje program 
Centrum Pro Bono. Etap tworzenia Centrum obejmował okres od czerwca do 
grudnia 2007 r. Centrum rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2008 r.  
 
Centrum Pro Bono jest platformą współpracy pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a kancelariami prawnymi w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. 
Dzięki Centrum Pro Bono kancelarie pomagają organizacjom pozarządowym na 
trzech płaszczyznach. Pierwsza z nich – podstawowa – obejmuje udzielanie 
organizacjom pozarządowym bezpłatnych usług prawnych. W ramach drugiej sfery 
działalności Centrum Pro Bono organizuje wykłady i warsztaty o tematyce prawnej 
dla osób działających w trzecim sektorze. Wykłady poświęcone są problemom 
prawnym występującym w działalności organizacji trzeciego sektora i prowadzone 
są przez prawników i ekspertów współpracujących z Centrum Pro Bono. Trzecia 
płaszczyzna działalności Centrum Pro Bono obejmuje koordynację działań 
podejmowanych na rzecz zniesienia barier prawnych utrudniających działalność pro 
bono (podatku VAT od bezpłatnej pomocy prawnej). 
 
Trzy podstawowe płaszczyzny działalności Centrum Pro Bono obejmują zatem: 
•    pośrednictwo w udzielaniu porad prawnych przez kancelarie prawne, 
•    działalność edukacyjną, 
•    działania na rzecz zniesienia barier prawnych utrudniających działalność pro bono. 
 
Z kim współpracujemy? 
 
Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy największe polskie kancelarie prawne: 
za jego pośrednictwem organizacje pozarządowe mogą liczyć na pomoc prawników 
reprezentujących następujące kancelarie: Chadbourne & Parke, Clifford Chance, 
Gide Loyrette Nouel, Hogan & Hartson, Kancelarię Pani Joanny Świątek 
Wojnarowskiej, Maruta i Wspólnicy, Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy, Linklaters, 
Kancelarię adwokacką Pani Małgorzaty Supery, SALANS, Weil, Gotshal & Manges, 
White & Case, Wierzbowski Eversheds, Kancelarię Woźniak Kocur oraz firmę 
doradczą Ernst & Young. 
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Co udało nam się osiągnąć w 2008 r.? 
 
a) BieŜąca działalność polegająca na pośrednictwie pomiędzy organizacjami 
pozarządowymi a kancelariami prawnymi 
 
Udało nam się znaleźć profesjonalną pomoc kancelarii w 44 sprawach zgłoszonych 
przez organizacje pozarządowe. ZaangaŜowania poszczególnych kancelarii zostało 
opisane w przygotowywanym przez raporcie dostępnym na stronie internetowej 
www.centrumprobono.pl. 
 
Szacujemy, Ŝe praca nad tymi 44 sprawami, działalność w grupie ekspercie i projekty 
edukacyjne zajęły kancelariom co najmniej 250 godzin pro bono. Przyjmując, Ŝe 
godzina pracy prawnika w tych kancelariach to minimum 100 euro za godzinę, ta 12-
miesięczna praca pro bono ma rynkową wartość co najmniej 25 000 euro, które 
zostały za pośrednictwem Centrum Pro Bono zostały przekazane polskiemu 
środowisku pozarządowemu. 
 
b) Koordynacja grupy eksperckiej przygotowującej projekt nowelizacji ustawy  
o VAT w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej 
 
W marcu 2007 r. Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy ekspertów 
podatkowych  z 16 kancelarii prawnych i poprosiło ich o przygotowanie propozycji 
zmian legislacyjnych w zakresie zwolnienia pomocy prawnej pro bono z podatku 
VAT. Po dwóch miesiącach prac członkowie tej nieformalnej grupy eksperckiej 
zainicjowanej przez Centrum Pro Bono, spotkali się, aby uzgodnić ostateczny kształt 
projektu nowelizacji wraz z uzasadnieniem.  
 
Obecnie dysponujemy projektem nowelizacji wraz z uzasadnieniem. Udało nam się 
uzyskać oficjalne poparcie środowiska pozarządowego, w szczególności Fundacji im. 
Stefana Batorego, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Ogólnopolskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych, Federacji Organizacji SłuŜebnych Maziowa, Związku 
Biur Porad Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Za szczególnie 
waŜny głos uznajemy poparcie, którego udzieliła nam Krajowa Rada Radców 
Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka.  
 
W październiku zaprezentowaliśmy projekt Komisji Sejmowej Przyjazne Państwo, 
która zdecydowała o przesłaniu projektu do Biura Analiz Sejmowych. Prace komisji 
nad projektem nadal trwają. 
 
c) Promowanie działalności pro bono wśród prawników 
 
Od września 2007 r. do dnia dzisiejszego prowadzimy intensywną kampanię 
informującą o działalności Centrum Pro Bono oraz działalności pro bono ogólnie. 
 
Teksty i informacje o Centrum Pro Bono i działalności pro bono ukazały się  
w Gazecie Prawnej, Magazynie Kancelaria, Miesięczniku Prawo Europejskie  
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w Praktyce, Kwartalniku Polish Professional Women Network oraz  Magazynie 
Hobbystycznym Kocie Sprawy. 
 
Wszystkie teksty dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.centrumprobono.pl w zakładce media o nas. 
 
Nawiązaliśmy równieŜ stałą współpracę z nowym portalem dla prawników 
www.prawnik.pl, na którym informujemy o działalności Centrum Poro Bono oraz 
współpracujących z Centrum kancelarii. Ponadto, zespół redakcji zrealizował 
materiał filmowy o Centrum Pro Bono dostępny pod adresem: 
http://prawnik.pl/video.html. Współpracujemy równieŜ z portalem www.lex.pl 
prowadzonym przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.  
 
d) Działalność edukacyjna – 3 wykłady o prawie adresowane do osób zarządzających 
organizacjami pozarządowymi 
 
W dniu 18 września 2008 r. zorganizowaliśmy wykład pt. Ochrona danych 
osobowych w działalności organizacji pozarządowych. Wykład o prawie został 
włączony do programu Mazowieckiego Forum Organizacji Pozarządowych. 
Zainteresowanie było tak duŜe, Ŝe ze względu na ograniczenia lokalowe na wykład 
przyjęliśmy 40 osób a dla pozostałych powtórzyliśmy szkolenie, które odbyło się  
w dniu 29 września. 
 
W szkoleniu wzięło udział 60 uczestników a zaproszenie wspólnie z Federacją 
Mazowia rozesłaliśmy do około 250 organizacji informując tym samym  
o działalności o ofercie Centrum Pro Bono. 
 
Natomiast w dniu 23 kwietnia 2008 r. w godz. 9-13 odbył się warsztat z zakresu  
prawa cywilnego pt. Świat umów, czyli jak tworzyć nową rzeczywistość prawną. 
Warsztat został zorganizowany przez Centrum Pro Bono oraz krakowską kancelarię 
prawną Kuczek Maruta i Wspólnicy. Warsztat poprowadził mecenas Marcin Maruta, 
który opowiedział o praktycznych aspektach zawierania umów, najczęstszych 
błędach, formach umów, aneksach, interpretacji umów i skutkach ich niewykonania. 
W szkoleniu udział wzięło 25 osób. 
 
 
6. Sprawozdanie z IX Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Toruniu, 

która odbyła się w dniach 18-20 kwietnia 2008 r. – Autor: dr Tomasz Oczkowski 
 

W dniach 18-20 kwietnia 2008 roku w Toruniu odbyła się IX Konferencja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, której organizatorem była Poradnia  
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzięki środkom Fundacji im. Stefana Batorego 
wsparcia finansowego organizatorom Konferencji mogła udzielić Fundacja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie (FUPP). Jeden z najstarszych 
ośrodków tej nowatorskiej metody kształcenia studentów prawa w Polsce gościł 
niemal 50 studentów i pracowników naukowych związanych z ruchem klinicznym. 
Finansowego wsparcia przedsięwzięciu udzieliły takŜe Dziekan Wydziału Prawa  
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i Administracji oraz Władze Rektorskie UMK. Ponadto w przygotowaniach do 
konferencji brały udział lokalne struktury Europejskiego Stowarzyszenia Studentów 
Prawa - ELSA Toruń. 

 
Inauguracyjne spotkanie miało miejsce w Audytorium im. prof. Szyszkowskiego na 
Wydziale Prawa i Administracji UMK. W krótkim wystąpieniu Prodziekan  
dr Marian Masternak podkreślił ogromną i wciąŜ rosnącą rolę nauczania klinicznego, 
zarówno dla zaangaŜownych studentów, jak i dla osób, dla których poradnie 
świadczą swe usługi. Później nastąpiła prezentacja podstawowych załoŜeń 
funkcjonowania UPP w Toruniu i syntetyczne przedstawienie spraw 
rozwiązywanych przez UPP w Toruniu. Następnie przedstawiciele pozostałych 
ośrodków dokonali krótkich charakterystyk swoich poradni. Drugą część pierwszego 
dnia Konfernecji wypełniło wystąpienie Prezesa FUPP Filipa Czernickiego. 
Przedstawił on perspektywy rozwoju klinik prawa w Polsce, a w szczególności 
wielkie moŜliwości, związane z środkami UE w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki. Ponadto Prezes zapoznał słuchaczy z najnowszymi informacjami 
statystycznymi z działalności poradni. Piątkowy wieczór uczestnicy konferencji 
spędzili na wieczorze integracyjnym w Piwnicy pod Aniołem. 

 

 
Sobotnie przedpołudnie rozpoczęło spotkaniem się z panią prof. Marią Dragun-
Gertner, kierownikiem UPP w Toruniu. Następnie inspirujące wystąpienie 
zaprezentował mgr Rafał Gołąb - stypendysta FUPP i Fundacji Kościuszkowskiej na 
Columbia University w Nowym Jorku, zaangaŜowany w prace poradni 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki bardzo przystępnej formie warsztatowej nie 
tylko pokazał cele jakie polskie kliniki prawa juŜ niedługo będą mogły osiągnąć, ale 
teŜ wskazał uczestnikom konferencji w jaki sposób stanąć naprzeciw wyzwaniom, 
które niesie ze sobą kliniczna forma kształcenia prawników. Wydaje się, Ŝe 
wszystkich czeka poszerzenie działalności poradni o od niedawna wdraŜane 
programy typu: street law (studenci prawa uczą licealistów o prawie), centrum 
praktyk sądowych, nauka sztuki mediacji. Na pewno zbliŜa się teŜ moment 
instytucjonalizacji klinik prawa na uniwersytatach, co było zasadniczym tematem 
spotkania "Katedra Klinicznego Nauczania Prawa - korzyści i wyzwania". 
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Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji udali się na toruńską starówkę. Po 
wąskich, brukowanych ulicach, pomiędzy gotyckimi kamienicami oprowadzali nas 
barwnie opowiadający średniowiczne legendy przewodnicy.  
 
Ostatni tego dnia panel poprowadzony został przez adw. Filipa Wejmana i dotyczył 
on zasad przygotowywania opinii prawnych w skomplikowanych sprawach. 
Okazało się, Ŝe temat sztuki posługiwania się językiem prawniczym w sporządzaniu 
porad wzbudził wiele emocji. Oprócz uwag dotyczących techniki redakcyjnej, 
prowadzący spotkanie przedstawił przykłady błędów, których nierzadko uniknąć 
jest bardzo trudno 

                
Niedzielne warsztaty poświęcone były psychologicznym aspektom pracy w poradni. 
Poprowadziły je trenerki FUPP: adw. Magdalena Czernicka i dr Izabela Kraśnicka  
z Uniwersytetu w Białymstoku. Spotkanie z Klientem - zupełnie obcą osobą, która 
przychodzi na studencki dyŜur, aby opowiedzieć o swoich problemach i szukać 
pomocy to bardzo często powaŜne wyzwanie dla młodych prawników. Forma 
szkolenia była nie tylko bardzo atrakcyjna i Ŝywa, ale takŜe pokazująca jak duŜe 
znaczenie dla późniejszej pracy nad sprawą ma właściwy sposób rozmowy  
z klientami poradni. Prowadzące zajęcia sprowokowały uczestników zarówno do 
współpracy w rozwiązywaniu problemów, jak i do przećwiczenia umiejętności 
osiągania kompromisu w grupie 
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Na zakończenie konferencji Prezes FUPP Filip Czernicki poŜegnał uczestników  
i zapowiedział rozpoczęcie przygotowań do kolejnej, dziesiątej konferencji, która 
odbędzie się jesienią. 
 
 
7. Sprawozdanie z X Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Szczecinie, 

która odbyła się w dniach 17-19 października 2008 r. – autor: Martyna Bohdal 
 
Piątkowy poranek 17 października 2008 roku zwiastował piękny, słoneczny dzień, 
zapewne jeden z ostatnich tej jesieni. Dzień dla mnie, koordynatorki Studenckiej 
Poradni Prawnej w Szczecinie, wyjątkowy. Tego dnia bowiem o godzinie 16:00 miała 
się rozpocząć X Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych w Szczecinie. 
 
X OKUPP odbył się w Szczecinie w dniach 17 - 19 października 2008 roku. Kolejne  
z cyklicznych spotkań entuzjastów ruchu klinicznego nie byłoby moŜliwe gdyby nie 
pomoc sponsorów: Instytutu Spraw Publicznych ze Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, miasta Szczecin, kancelarii 
Niebieszczański & Mazurkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, 
Lizak, Stankiewicz, Królikowski Adwokacji - Spółka Cywilna, Uniwersytetu 
Szczecińskiego w Szczecinie. 
 
Organizacji konferencji, zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) konkursu, podjęli się koordynatorzy 
Studenckiej Poradni Prawnej w Szczecinie: Ewa Nowicka, Martyna Bohdal oraz 
Mariusz Hassa przy pomocy pozostałych koordynatorów szczecińskiej kliniki: Pawła 
Sobczyka i Pawła Joniaka. 

 
Uroczyste rozpoczęcie konferencji nastąpiło w piątek, 17 października o godzinie 
16:00 w Auli Wykładowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
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Szczecińskiego w Szczecinie. Zgromadzonych gości - reprezentantów 
uniwersyteckich poradni prawnych z całej Polski oraz członków Fundacji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie, powitał prodziekan ds. studiów 
niestacjonarnych dr Marek Tkaczuk. W swoich słowach, pan Dziekan podkreślił 
znaczenie klinik prawa zarówno w procesie kształcenia studentów studiów 
prawniczych, jak teŜ udzielania pomocy prawnej osobom ubogim i podnoszenia ich 
świadomości prawnej. 
 
Następnie głos zabrał opiekun koła naukowego Centrum Edukacji Prawnej - 
Studencka Poradnia Prawna w Szczecinie, dr Robert Piszko. Nasz mentor równieŜ 
zaakcentował rolę poradni, jako z jednej strony kuźni młodych prawników,  
a z drugiej miejsca, w którym wielu ludzi upatruje swojej ostatniej szansy na 
uzyskanie pomocy prawnej. 
 
Do uczestników konferencji zwrócił się równieŜ jeden ze sponsorów, mecenas Stefan 
Mazurkiewicz. W swoim wystąpieniu wyraził uznanie dla wysokiego poziomu 
pomocy prawnej, świadczonej przez studentów zrzeszonych w uniwersyteckich 
poradniach prawnych. Dodał, Ŝe kilkakrotnie juŜ spotkał się z opiniami prawnymi, 
sporządzonymi przez studentów ze szczecińskiego ośrodka i za kaŜdym razem był 
mile zaskoczony ich wysoką poprawnością merytoryczną. Po zakończeniu 
przemówienia mec. Mazurkiewicza konferencja została oficjalnie uznana za 
rozpoczęta. 
 
Piątkowe popołudnie naleŜało do przedstawicieli studenckich poradni prawnych 
 z całej polski. KaŜdy z nich zaprezentował w kilku słowach strukturę organizacyjną 
swojej kliniki, dane statystyczne oraz największe sukcesy. Zwieńczeniem owych 
wystąpień była prezentacja prezesa FUPP Filipa Czernickiego, który przedstawił 
dane statystyczne działalności poradni prawnych w roku akademickim 2007/08. 
Cieszy fakt, Ŝe Poradnie corocznie zwiększają liczbę osób, którym świadczona jest 
pomoc prawna. Po zakończeniu piątkowej sesji konferencyjnej, goście udali się na 
kolację do hotelu "FOCUS", połoŜonego przy Wałach Chrobrego. Tam teŜ odbywały 
się sobotnie i niedzielne szkolenia. 

 
Piątkowy dzień obfitował w dyskusje, goście co chwila zaskakiwani byli 
innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w innych klinikach prawa w Polsce. By 
lepiej zgłębić tajniki pracy klinicznej i by w odpowiedniej oprawie wymienić 
poglądy, goście udali się na "spotkanie" integracyjne do klubu "Baila". 
 
Sobotni poranek powitał wszystkich zdecydowanie za szybko. JuŜ o godzinie  
10 rozpoczęły się trwające do wieczora warsztaty poświęcone klinicznym metodom 
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nauczania prawa. Prelegenci, adw. Magdalena Czernicka, dr Izabela Kraśnicka,  
dr Maciej Muliński i Przemysław Kubiak - trenerzy FUPP, udowodnili, Ŝe edukacja 
studentów w ramach poradni prawnych nie musi polegać wyłącznie na wykładach 
teoretyków, bez jakichkolwiek elementów interaktywnych. Okazało się, Ŝe najlepsze 
efekty osiągnąć moŜna właśnie poprzez interaktywne metody nauczania, takŜe przy 
zastosowaniu wydawałoby się "dziecinnych" akcesoriów - klocków. By tymi 
sposobami skutecznie i trwale nauczać prawa wystarczy tylko trochę kreatywności. 
A moŜe wystarczy tylko chcieć zrobić coś inaczej, lepiej? 

                  
O godzinie 15 warsztaty zostały przerwane, a uczestnicy konferencji udali się na 
wycieczkę po Szczecinie. Wycieczka ta była dosyć nietypowa, gdyŜ goście poruszali 
się po Szczecinie... specjalnie wynajętym na tę okazję tramwajem. Dzięki temu 
mogliśmy pokazać gościom, często po raz pierwszy odwiedzającym Szczecin, 
najpiękniejsze zakątki naszego miasta - Wały Chrobrego, odrestaurowywaną "nową 
starówkę", "czerwony ratusz", Bramę Portową, Zamek KsiąŜąt Pomorskich czy 
Bramę Królewską. Po mieście, zza okien tramwaju oprowadzali gości koordynatorzy 
SPP w Szczecinie. Nasz kolega, hobbysta środków komunikacji miejskiej, miał nawet 
okazję zmienić zwrotnicę! W pamięci uczestników wycieczki na pewno pozostanie 
Pan Motorniczy, zarówno ze względu na ogromną wiedzę o Szczecinie, jak 
 i poczucie humoru. Uzupełnieniem przejazdu tramwajem była piesza wycieczka do 
Zamku KsiąŜąt Pomorskich i na przyległą ul. Tkacką, na której znajdują się 
odrestaurowane, zabytkowe kamieniczki. 

                    
Głód wiedzy z czasem został wyparty przez swoją znacznie przyziemniejszą formę. 
Remedium na ogólną przypadłość gości była kolacja w rosyjskiej restauracji 
"Ładoga". Restauracji wyjątkowej nie tylko ze względu na nawiązywanie do 
rosyjskich tradycji, ale tez ze względu na lokalizację. Restauracja "Ładoga" mieści się 
bowiem... na zacumowanym na Odrze statku! Wieczór upłynął w atmosferze 
oŜywionej dyskusji, stając się kanwą wielu interesujących pomysłów w zakresie 
udoskonalania działalności klinicznej. Sprzyjał równieŜ integracji "klinicystów" 
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przybyłych na konferencję i z pewnością zaowocuje jeszcze ściślejszą współpracą 
pomiędzy poszczególnymi uniwersyteckimi poradniami prawnymi. 
 
Ostatni dzień konferencji rozpoczęła dr Barbara Namysłowska - Gabrysiak, 
przeprowadzając warsztaty dotyczące metodologii nauczania przez koordynatora 
opracowywania opinii prawnych w klinice prawa. Kierowana przez Panią Doktor 
praca w grupach okazałą się być wspaniałą i niezwykle konstruktywną zabawą. 
Uczestnicy przedstawili wiele cennych pomysłów na sposób przeprowadzenia 
warsztatów, mających na celu nauczenie studentów sporządzania opinii prawnych. 
Jeden z nich został juŜ z powodzeniem wykorzystany przez koordynatorów 
szczecińskiej poradni w trakcie zajęć ze studentami. 

 
Ostatnim, podsumowującym punktem konferencji, była prowadzona przez Prezesa 
Filipa Czernickiego dyskusja na temat moŜliwości rozwoju działalności klinik prawa. 
Zaakcentowano obawy marginalizacji ruchu klinicznego w sytuacji przyjęcia  
w obecnie proponowanym kształcie ustawy o dostępie do bezpłatnej pomocy 
prawnej. Remedium upatrywano w przedmiotowym i podmiotowym rozszerzeniu 
działalności uniwersyteckich poradni prawnych. Wśród propozycji pojawiła się 
zmiana standardów działalności , zezwalająca klinikom na prowadzenie spraw 
małych przedsiębiorców, udzielania pomocy osobom wychodzącym z bezrobocia  
w oparciu o porozumienie z Powiatowymi Urzędami Pracy, tworzenie powiatowych 
ośrodków zamiejscowych. Pojawił się postulat zorganizowania cyklu szkoleń, 
dotyczących pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na finansowanie 
działalności klinik prawa. OŜywiona dyskusja trwała do godziny 14, kiedy to Prezes 
Czernicki podziękował przybyłym gościom i uroczyście zakończył X Ogólnopolską 
Konferencję Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 
 
Z perspektywy uczestnika konferencji niewątpliwe zdobyłam wiele nowych 
umiejętności, które, mam nadzieję, z powodzeniem będę przekazywać studentom, 
działającym w bieŜącym roku akademickim w Studenckiej Poradni Prawnej  
w Szczecinie. 
 
Z perspektywy organizatora był to ogromny zaszczyt móc gościć przedstawicieli 
klinik prawa z całej Polski, członków FUPP , ludzi z pasją i nieustającą misja, 
społeczników, których w naszym społeczeństwie i pokoleniu niestety coraz mniej. 
Dziękuję jeszcze raz za przybycie i do zobaczenia, mam nadzieje na  
XI Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 
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8. Czasopismo „Klinika”  
 
W 2008 roku przygotowaliśmy dwa numery czasopisma „Klinika”, które ukazały się 
jako dodatek do miesięcznika Edukacja Prawnicza. 
 
"Klinika" nr: 5 (9)/2008 

 

• Michał Królikowski, Barbara Namysłowska-Gabrysiak - Metodologia 

opracowania opinii prawnej przez studenta z kliniki prawa  

• Jolanta Kosińska - Profil klienta Poradni a metodologia klinicznego 

udzielania porady prawnej  

• Tomasz Budnikowski - Redukcja szkód w klinice prawa WPIA UW  

• Katarzyna Olechnowicz - Historia klinik prawa  

• Julia Kluczyńska - Działalność pro bono polskich kancelarii nabiera 

rozpędu  

 

"Klinika" nr: 4 (8)/2008 

 

• Barbara Zapała - Metodologia pracy w sekcji  

• Justyna Teodorczyk - Zasady ustalania stanu faktycznego sprawy jako 

elementu warunkującego właściwe udzielenie porady - aspekty praktyczne  

• Marta Janina Skrodzka - Rola opiekuna naukowego w procesie 

przygotowania opinii prawnej przez studenta  

• Rafał Gołąb - Zakład klinicznego nauczania prawa - odpowiedź na 

wyzwania postawione uczelniom europejskim przez proces boloński  

• Izabela Kraśnicka  
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V. Lista adresowa  
Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

 
 
 

1.  KRAKÓW  
 

Prof. dr hab. Maria Szewczyk 
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   

2.  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  

3.  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 

4.  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  

5.  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  

6.  LUBLIN -KUL 
JANA PAWŁA II  
 

Dr Piotr Zakrzewski 
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 

7.  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 

8.  POZNAŃ 
 

Prof. dr hab. Krzysztof Knoppek 
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 
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Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
DS. HANKA Al. Niepodległości 26, 61-714 Poznań 
tel.(061) 829 39 10  

9.  ŁÓDŹ 
 

Prof. dr hab. 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  

10.  GDAŃSK 
 

Prof. dr hab. Alina Wypych śywicka  
Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna 
Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytet Gdański  
ul. Jana BaŜyńskiego 6, 80-952 Gdańsk (Przymorze) 
tel 058 552 99 75 

11.  RZESZÓW 
 

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  

12.  WROCŁAW  
 

Prof. dr hab. 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  

13.  KATOWICE   
 

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 

14.  SŁUBICE  
 

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   

15. 
 

OPOLE 
 
 

Prof. dr hab. Stanisław Stadniczenko 
Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna "Klinika Prawa" 
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego 
ul. Plebiscytowa 5, 45-359 Opole 
tel. 077 401 69 26  

16. ACADEMIA 

IURIS 
 

Prezes dr Leszek Bosek 
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 
Dr Robert Suwaj 
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  

18. WSPIZ IM . L.  

KOŹMI ŃSKIEGO  
KOLEGIUM 

PRAWA  
 

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/  
e-mail: poradnia@wspiz.edu.pl   

19. OLSZTYN  
 
 

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 

20. OLSZTYN -
WSPÓLNA 

EUROPA 
 

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 

21. WSHIP IM . R. 
ŁAZARSKIEGO  
 

Prof. dr hab. Krzysztof Krasowski  
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 

22. WSZIP  IM.  H 
CHODKOWSKIEJ  
 
 

Prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk 
Studenckie Biuro Porad Prawnych  
WyŜsza Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej 
Al. Jerozolimskie 200 p.138, 02-486 Warszawa 
tel. (022) 539 19 39, email: porady_prawne@wszip.waw.pl 

23. KRAKÓW –CM 

UJ 
 

Dr Stefan Poździoch 
Studencka Poradnia Prawa Medycznego  
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  
ul. Kopernika 19e, 31-501 Kraków 
Tel.: (012) 432 61 01, biuro@poradniaprawna.com 

24. UNIWERSYTET 

KARDYNAŁA  
STEFANA 
WYSZYŃSKIEGO 
 

Ks. dr hab. Jan Krajczyński 
Studencka Poradnia Prawna 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
ul. Dewajtis 5 pok. 220, 01-815 Warszawa 
www.studenckaporadniaprawna.pl 

25. EUROPEJSKA 

WYśSZA 

SZKOŁA 

PRAWA I 

ADMINISTRACJI  

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: 
 

 
 


