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Niniejsze pismo nawiązuje do naszego pisma do Pana Profesora z 15 kwietnia 2004 

oraz ustaleń poczynionych podczas spotkania z panią Krystyną Lachowicz w biurze 

Rzecznika, 20 kwietnia 2004.  

Bardzo dziękujemy za przyjęcie nas w Biurze Rzecznika oraz wstępne 

zainteresowanie zorganizowaniem konferencji „Dostęp do informacji, poradnictwa 
obywatelskiego i prawnego oraz pomocy prawnej – proponowane rozwiązania” 
we współpracy z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Helsińską Fundacją 

Praw Człowieka, Polskim Stowarzyszeniem Edukacji Prawnej oraz Związkiem Biur 

Porad Obywatelskich.  

Od czasu spotkania w biurze Rzecznika prowadziliśmy dalsze prace nad 

proponowanym programem konferencji. Zgodnie z obietnicą złożoną podczas 

spotkania przesyłamy w załączeniu kolejną wersję projektu programu konferencji 

oraz dokument zatytułowany Dostęp do informacji, poradnictwa obywatelskiego i 

prawnego, pomocy prawnej – proponowane rozwiązania. Propozycje te chcielibyśmy 

zaprezentować i poddać pod dyskusję podczas planowanej konferencji. Jest to nadal 

dokument roboczy. Bardzo liczymy na uwagi Pana Profesora oraz Biura Rzecznika 

do proponowanych rozwiązań, będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie.  

Powtarzamy prośbę o rozważenie przez Pana Profesora przesłania w imieniu 

Rzecznika listu do Ministra Sprawiedliwości z pytaniem o stan prac nad wstępnym 

projektem ustawy o dostępie do pomocy prawnej. Wedle deklaracji Pana Ministra 



Marka Sadowskiego, były one prowadzone w ministerstwie i miały się zakończyć do 

końca czerwca br. Pytanie takie, mamy nadzieję, pozwoli przedstawicielom 

ministerstwa zintensyfikować prace nad projektem, a  także przygotować się do 

wystąpienia podczas konferencji. Uzyskana odpowiedź pomoże również sektorowi 

pozarządowemu w ustosunkowaniu się do propozycji ministerialnych – 

przedstawieniu propozycji zmian do projektu lub jego idei w trakcie konferencji.  

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Łukasz Bojarski 

Helsińska Fundacja Praw Człowieka 

Filip Czernicki 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

Hanna Gorska 

Związek Biur Porad Obywatelskich 

Witold Klaus 

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej 
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