
 

 

 

 

Program Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 

2-4 lutego 2015 r., Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „BOSS”, Warszawa, ul. Żwanowiecka 20 

 

Poniedziałek, 2 lutego 2015 r. 

 

12.00 – 13.30   Rejestracja i obiad powitalny 

  

13.30 – 14.00 Otwarcie Kongresu 

Powitanie uczestników Kongresu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

Władysława Kosiniaka-Kamysza 

Przedstawienie celów i programu Kongresu (INPRIS) 

Przedstawienie Komisji ds. uchwał Kongresu (INPRIS) 

 

14.00 – 15.00 Sesja plenarna 

Co wiemy o poradnictwie prawnym i obywatelskim?  

Moderacja: przedstawiciel Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

Przedstawienie dorobku projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych 

mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz prezentacja 

materiałów konferencyjnych. 

Badania empiryczne poradnictwa prawnego i obywatelskiego, wnioski z badań (ISP) 

Analiza danych zastanych, doświadczenia zagraniczne, propozycje rozwiązań systemowych (INPRIS) 

Mapa poradnictwa i upowszechnianie dorobku projektu (FUPP i ZBPO) 

Zalecenia MPiPS dotyczące organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego  

na poziomie powiatu i na poziomie województwa, spotkania z radami powiatów (MPiPS) 

                            Dyskusja 

 

15.00 – 15.30    Prezentacje trzech finalistów konkursu o nagrodę Kongresu w kategorii „Najlepszy model 

współpracy samorządu terytorialnego i organizacji poradniczych” (zob. ogłoszenie o konkursie) 

 

15.30 – 16.00    Przerwa 

 

 

 

 

 



 

 

 

16.00 – 17.15 Sesja plenarna 

Polska droga do systemu a doświadczenia innych krajów. Co i w jaki sposób możemy wykorzystać? 

Jak na tym tle wyglądają najnowsze propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości? 

Moderacja: INPRIS  

Uczestnicy panelu: Łukasz Bojarski (INPRIS), dr Jan Winczorek (UW), dr hab. Leszek Bosek (UW), 

przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości 

                            Dyskusja  

 

17.15 – 17.30    Wystąpienie „Możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w poradnictwie – przykłady, 

doświadczenia zagraniczne” – dr Michał Araszkiewicz (UJ) 

 

17.30 – 18.00    Prezentacje trzech finalistów konkursu o nagrodę Kongresu w kategorii „Dobre praktyki 

poradnictwa” (zob. ogłoszenie o konkursie) 

 

18.00 – 19.30    „Targ” poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dyskusje kuluarowe  

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk organizacji poradniczych i instytucji publicznych świadczących 

poradnictwo: m.in. biura porad obywatelskich, uniwersyteckie poradnie prawne, organizacje 

poradnicze, organizacje świadczące poradnictwo specjalistyczne, instytucje publiczne świadczące 

poradnictwo. 

 

18.15 – 19.30    Warsztat dla zainteresowanych: Hermetyczny język prawa a skuteczna komunikacja  doradcy  

z klientem – co wyróżnia poradę prawną i obywatelską? (organizacja – ISP, zob. „Wydarzenia 

towarzyszące”) 

 

19.30              Uroczysta kolacja  

 

 

Wtorek, 3 lutego 2015 r.  

 

9.00 – 10.15 Sesja plenarna 

Jakie zmiany proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości w projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy 

prawnej i informacji prawnej? Jakie będą skutki tych zmian? Czy istniejący potencjał poradniczy 

zostanie wykorzystany? Czy istnieje ryzyko jego zmarnowania?  

Moderacja: INPRIS  

Uczestnicy panelu – przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Związku Powiatów Polskich, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców 

Prawnych, Platformy Organizacji Poradniczych  

 



 

 

 

10.15 – 10.30    Wystąpienie „Ile to kosztuje dziś, ile może kosztować jutro? Spojrzenie ekonomisty na zjawisko    

poradnictwa” – prof. dr hab. Waldemar Florczak (UJ) 

 

10.30 – 11.00 Przerwa  

 

11.00 – 13.00    Warsztaty – Sesja I (do wyboru jeden z warsztatów równoległych – zob. „Szczegółowy opis sesji 

warsztatowych”) 

Standardy poradnictwa prawnego – FUPP, Warsztat I 

Współpraca Biur Porad Obywatelskich z samorządem lokalnym – ZBPO, Warsztat II 

Finansowanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Stan obecny, perspektywy na przyszłość: 

udział państwa i samorządów terytorialnych – ISP, Warsztat III 

Czego możemy się dowiedzieć z poradnictwa i jak można z tej wiedzy skorzystać w politykach 

publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym? – INPRIS, Warsztat IV 

 

13.00 – 14.00 Obiad 

 

14.00 – 16.00    Warsztaty – Sesja II (do wyboru jeden z warsztatów równoległych – zob. „Szczegółowy opis sesji 

warsztatowych) 

Działalność prawników pro bono a koncepcje rozwiązań systemowych dotyczących nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego – FUPP, Warsztat V 

Poradnictwo prawne i obywatelskie jako instrument polityki społecznej państwa i samorządów 

regionalnych – ISP, Warsztat VI 

Poradnictwo obywatelskie jako mechanizm rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – ZBPO, 

Warsztat VII 

Jak zapewnić wysoką jakość i efektywność poradnictwa? – INPRIS, Warsztat VIII 

 

16.00 – 16.30 Przerwa  

 

16.30 – 18.00 Sesja plenarna  

Poradnictwo specjalistyczne. Jak wykorzystywać jego możliwości? Czy i w jakich formach można 

współpracować z instytucjami i organizacjami świadczącymi poradnictwo specjalistyczne?  

Krótkie prezentacje wybranych instytucji publicznych i niepublicznych prowadzących nieodpłatne 

poradnictwo: Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodki Pomocy dla Pokrzywdzonych Przestępstwem, 

rzecznicy praw konsumentów, Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Informacyjne Stowarzyszenia 

Przyjaciół Integracji, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Stowarzyszenie Interwencji 

Prawnej, Centrum Praw Kobiet 

 

18.00 – 19.30 „Targ” poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dyskusje kuluarowe – ciąg dalszy  

 



 

 

 

18.15 – 19.15  Warsztat dla zainteresowanych: Mediacja w praktyce – jak wygląda proces mediacyjny i co można 

dzięki niemu osiągnąć? (organizacja – ISP, zob. „Wydarzenia towarzyszące”).  

 

19.30                   Kolacja 

 

20.00                  Okiem kamery. Pokaz filmów dokumentalnych dotyczących poradnictwa oraz pomocy prawnej 

organizowany we współpracy z festiwalem „WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie”.  

Prowadzenie: Maciej Nowicki, dyrektor festiwalu (zob. „Wydarzenia towarzyszące”).  

 

 

Środa, 4 lutego 2015 r.  

 

8.30 – 9.45 Wnioski, propozycje rozwiązań, wskazania dobrych praktyk wynikające z warsztatów  

Prezentują moderatorzy poszczególnych warsztatów (FUPP, INPRIS, ISP, ZBPO) 

Dyskusja 

 

9.45 – 10.30 Komunikaty przedstawicieli samorządu lokalnego dotyczące wniosków z Kongresu  

Moderacja: INPRIS  

Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, 

Związek Województw RP, Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 

Unia Metropolii Polskich  

 

10.30 – 11.00 Przerwa  

 

11.00 – 11.30 Wystąpienie gościa specjalnego Kongresu  

 Minister Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu, Kancelaria Prezydenta RP 

 

11.30 – 11.45 Ogłoszenie zwycięzców w konkursie o nagrodę Kongresu w kategorii „Najlepszy model współpracy 

samorządu i organizacji poradniczych” oraz w kategorii „Dobre praktyki poradnictwa” (zob. 

ogłoszenie o konkursie) 

 

11.45 – 12.15 Prezentacja i ewentualne przyjęcie uchwały programowej Kongresu zaproponowanej przez 

Komisję ds. uchwał Kongresu 

 

12.00 – 12.15 Wystąpienie przedstawiciela gości z Ukrainy 

 

12.15 – 12.30 Zamknięcie Kongresu. Podziękowania 

 

12.30 – 14.00  Obiad. Rozmowy kuluarowe 


