
W ramach prac Rady Ekspertów realizowane były projekty wdrażające wybrane rozwiązania systemowe 
 

Edycja 
program

u OiP 

 
Realizator 

 
Tytuł projektu 

 
Krótki opis projektu 

II edycja Stowarzyszenie 
Klon/Jawor 

Standardy informatorów prawnych  
- badania oraz rekomendacje 
dotyczące tworzenia i dystrybucji 
materiałów prawnych kierowanych 
do obywateli 

Projekt miał na celu: 
- zebranie dotychczasowych doświadczeń w zakresie opracowywania w sektorze 
pozarządowym i publicznym informacji prawnej, 
- przedstawienie sposobów dostarczania obywatelom informacji prawnej tworzonej w 
sektorze pozarządowym i publicznym, 
- zaproponowanie standardów opracowania i dystrybucji informacji prawnej. 
Raport  
 

II edycja Fundacja 
Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych 

Współpraca organizacji 
pozarządowych z korporacjami 
prawniczymi 
 

Celem projektu było zarówno lepsze wzajemne poznanie się organizacji pozarządowych 
i korporacji prawniczych, jak i wypracowanie zasad stałej i modelowej współpracy 
pomiędzy nimi. 
Raport  
 

II edycja Polskie 
Stowarzyszenie 
Mediacji 
Gospodarczej 

 

Wdrożenie mediacji w sprawach 
cywilnych 
 

Projekt miał charakter pilotażowy i dotyczył wybranego środowiska lokalnego, gdzie 
przeprowadzono szkolenia dla sędziów. Celem było rozpropagowanie mediacji cywilnej 
w lokalnym środowisku oraz doprowadzenie do rozpoczęcia jej czynnego praktykowania. 
Podsumowanie projektu  
 

II edycja Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka 

 

Litygacje strategiczne dotyczące 
dostępu do pomocy prawnej 
 

Poprowadzono trzy sprawy w charakterze litygacji strategicznej, czyli spraw 
precedensowych.  Litygacja to prowadzenie postępowań sądowych i administracyjnych 
w sprawach istotnych z punktu widzenia realizacji interesu publicznego, w celu: 
dokonania trwałej zmiany prawa lub orzecznictwa; identyfikowania luk w prawie; 
zapewnienia poprawnej interpretacji oraz stosowania przepisów; oraz  nagłaśniania 
negatywnych praktyk.  
Raport  
 

III edycja Fundacja 
Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych 

Projekt rozwoju pomocy prawnej 
pro bono w Polsce poprzez 
stworzenie Centrum Pro Bono 

Zasadniczym celem projektu było stworzenie instytucjonalnych ram dla dalszego rozwoju 
pomocy prawnej pro bono w Polsce. Powstał ośrodek Centrum Pro Bono, którego 
głównym celem jest pośrednictwo w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej pomiędzy 
kancelariami prawnymi a organizacjami pozarządowymi. 
Więcej informacji 
 
 

http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-i-obywatelskie
http://www.obywateliprawo.pl/temat/5/prawnicy-pro-publico-bono
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
http://www.centrumprobono.pl/


III edycja Polskie 
Stowarzyszenie 
Mediacji 
Gospodarczej 

„Mediacja – jestem za” Celem projektu była szeroka promocja mediacji. Powstał portal internetowy 
poświęcony w całości zagadnieniom mediacji oraz film DVD prezentujący od strony 
praktycznej procedury mediacji. 
Więcej informacji  
 

IV edycja Fundacja 
Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych 

 

Centrum Pro Bono  - prowadzenie i 
rozbudowa 
 

Centrum Pro Bono jest ośrodkiem kontaktującym między sobą kancelarie prawne oraz 
organizacje pozarządowe, poszukujące pomocy w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej. 
Kontynuacja działalności Centrum Pro Bono Więcej informacji 

IV edycja Helsińska Fundacja 
Praw Człowieka 

 

Kompleksowe badanie metod 
komunikowania sądów z 
obywatelami 

Celem projektu była poprawa przejrzystości i dostępności różnorodnych metod 
komunikowania się między sądami i obywatelami, poprzez sformułowanie konkretnych i 
praktycznych rekomendacji, zawartych w raporcie z badań.  
Raport  
 

V edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Poradnictwo prawne Projekt koncentrował się wokół prac koncepcyjnych dotyczących podstawowych pojęć 
związanych z poradnictwem prawnym. Więcej 

V edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Udział organizacji społecznych w 
reformie systemu pomocy prawnej 

Celem projektu było zebranie oraz opracowanie materiałów i ogółu doświadczeń prac 
nad ustawową regulacją dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Powstała internetowa 
biblioteczka, będąca zbiorem najważniejszych dokumentów i propozycji. Więcej 

V edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Dostęp do informacji o aktach 
prawnych i orzecznictwie. 

W ramach projektu powstały analizy związane z ograniczonym dostępem obywateli do 
informacji prawnej, zwracające szczególną uwagę na różne aspekty dostępu aktów 
prawnych i orzecznictwa w Internecie. Więcej 

V edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Identyfikacja możliwości współpracy 
organizacji społecznych z 
socjologami prawa 

Projekt dotyczył zbliżenia środowisk organizacji pozarządowych, działających w sferze 
poradnictwa prawnego oraz socjologów prawa: nawiązania oraz identyfikacji możliwych 
obszarów współpracy. Więcej 

www.mediacjajestemza.pl
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje
www.centrumprobono.pl/
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-i-obywatelskie
http://www.obywateliprawo.pl/temat/32/reforma-wymiaru-sprawiedliwosci
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
http://www.obywateliprawo.pl/temat/3/poradnictwo-prawne-i-obywatelskie


VI edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Edukacja prawna Istotą projektu było zebranie, analiza i rozpropagowanie polskich i wybranych 
zagranicznych doświadczeń dotyczących różnych form edukacji prawnej, w tym tych, 
które mogą być realizowane bez skomplikowanych i długotrwałych zmian systemowych. 
W Polsce podejmowane są różnorodne działania o charakterze edukacji prawnej, nie 
mają jednak charakteru systemowego i bywa, że po pewnym czasie przestają być 
realizowane, przez co ciekawe doświadczenia i dobre praktyki nie są 
rozpropagowywane i należycie wykorzystywane. Więcej 
 

VI edycja Fundacja Instytut 
Prawa i 
Społeczeństwa 
INPRIS 

Obowiązujące przepisy i praktyki 
sądowe w procesie cywilnym 

Projekt wynikał z dostrzeganego problemu słabej pozycji strony, która jest pozbawiona 
odpowiedniej pomocy prawnej w takich procesach. Zmiany w procedurze cywilnej 
spowodowały, że osoba, która nie ma istotnej wiedzy prawnej oraz nie jest właściwie 
reprezentowana jest często na straconej pozycji, niezależnie od meritum sprawy. Sędzia 
rozstrzyga bowiem przede wszystkim na podstawie faktów wysuwanych przez strony i 
dowodów przez nie przytoczonych, nie zaś dopuszczonych z urzędu. Przeprowadzone 
badanie pozwoli na zaproponowanie rekomendacji, dotyczących tego problemu. Więcej 
 

VI edycja Instytut Spraw 
Publicznych 

Prawo do petycji Projekt miał za zadanie podtrzymanie zainteresowania parlamentu, środowisk 
eksperckich, ngo`s oraz mediów problematyką prawa petycji. Ważne było również 
większe zainteresowanie tą problematyką obywateli i ponownego wprowadzenia tematu 
prawa petycji do debaty publicznej. Prawo do petycji jest bardzo istotnym elementem 
praw obywatelskich, gwarantowanym konstytucyjnie, lecz nie uregulowanym ustawowo. 
Opracowano ekspertyzę Anny Rytel-Warzochy „Prawo petycji w Polsce na tle rozwiązań 
europejskich – stan obecny i perspektywy”, zawierającą opis ewolucji prawa petycji w 
Europie i w Stanach Zjednoczonych oraz  analizę konstytucyjnych i ustawowych regulacji 
prawa petycji w Polsce. Opublikowano także pozycję Ustawowa regulacja prawa petycji 
– szansa na skuteczne narzędzie społecznej partycypacji”, autorstwa Anny Rytel-
Warzochy; Publikacja zawiera wyjaśnienie czym jest petycja i czego może dotyczyć, jaki 
jest skutek jej złożenia i czemu potrzebna jest ustawowa regulacja prawa petycji.  
Więcej 
 
 

VII 
edycja 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Sytuacja mediacji w Polsce oczami 
ekspertów wobec perspektywy 
wprowadzenia mediacji 
obowiązkowej 
 

W ramach projektu przeprowadzono szereg wywiadów z ekspertami, na podstawie 
których powstała ekspertyza Macieja Folty „Możliwość wprowadzenia 
obowiązkowej mediacji w Polsce”.  
Więcej 
 
 
 

http://www.obywateliprawo.pl/temat/4/edukacja-prawna-i-obywatelska
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
http://www.obywateliprawo.pl/temat/30/prawo-wobec-obywateli
http://www.obywateliprawo.pl/temat/28/mediacje


VII 
edycja 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Opracowanie pomocy dydaktycznej 
dla nauczycieli i edukatorów 
edukacji prawnej 
 

Opracowana i wydana, w wersji elektronicznej i papierowej, została publikacja „Inspirator 
edukacji prawnej” pod redakcją Dagmary Woźniakowskiej-Fajst i Witolda Klausa.  
Więcej 

VII 
edycja 

Instytut Spraw 
Publicznych 

Zebranie materiałów pomocnych 
obywatelom i edukatorom w 
edukacji prawnej i obywatelskiej 
 

W formie elektronicznej opracowano i udostępniono na stronie internetowej  
„Biblioteczkę edukacji prawnej i obywatelskiej”.  
Więcej 
 

 

http://www.obywateliprawo.pl/temat/4/edukacja-prawna-i-obywatelska
http://www.obywateliprawo.pl/8/biblioteczka-edukacji-prawnej

