
 

 

Wrocław, 6 marca 2014 r.  

 

NOTATKA ZE SZKOLENIA DLA ORGANIZATORÓW PLACÓWEK 

PORADNICZYCH DOTYCZĄCEGO MODELU WSPARCIA DLA PORADNICTWA 

PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO – WDRAŻANIA DLA PRAKTYKÓW 

PRZEPROWADZONEGO PRZEZ  

FUNDACJĘ UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH 

 

1. Miejsce: sala nr 8 w Hotelu Gołębiewski przy ul. Pałacowej 7 w Białymstoku. 

 

2. Termin: 1-2 marca 2014 r.  

 

3. Prowadzące: dwie trenerki: dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, dr Magdalena Olczyk. 

 

4. Uczestnicy/czki szkolenia: 23 osoby (lista osób w załączeniu) – studenci IV i V roku studiów 

prawniczych działający w studenckich poradniach prawnych (tzw. klinikach prawa) 

działających przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziale 

Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.  

 

5. Cel szkolenia: upowszechnienie idei poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce,  

w oparciu o wybrane elementy modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

wypracowane w ramach Projektu. Ponadto celem szkolenia, obok przekazania przedmiotowej 

wiedzy, jest przedstawienie umiejętności potrzebnych do świadczenia usług w ramach systemu 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Szkolenie stanowić ma 

efektywne narzędzie, dające podstawę do prowadzenia szkoleń dla przyszłych trenerów, którzy 

chcieliby w przyszłości upowszechniać ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce oraz uczyć członków/członkinie instytucji i organizacji zajmujących 

się poradnictwem, tego w jaki sposób efektywnie i profesjonalnie świadczyć usługi z zakresu 

poradnictwa.          Etapy i harmonogram przeprowadzenia szkoleń T4T oraz podział zadań: 

 

6. Program: 

Sobota 1 marca 2014 roku 

Do 15.00  Przyjazd uczestników/uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu 

Gołębiewski w Białymstoku 

15.00-16.30 Cz. I szkolenia – przedstawienie się trenerek, zapoznanie się uczestników, 

przedstawienie celów szkolenia oraz prezentacja (Power Point) z ogólnymi 

informacjami o projekcie poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

16.30-16.45 Przerwa kawowa 



 

 

16.45-18.45  Cz. II szkolenia – prezentacja wyników badań i analiz przeprowadzonych w 

ramach projektu (prezentacje w Power Point – jedna dotycząca historii 

nieodpłatnego poradnictwa i doświadczeń z państw zagranicznych w tym 

zakresie, w tym w oparciu o analizę danych zastanych INPRIS, a druga – 

obejmująca wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu przez ISP), 

dyskusja dotycząca wyników badań oraz odpowiedzi trenerki na pytania 

uczestników szkolenia dotyczące tych badań. 

19.00-20.00 Kolacja w restauracji Hotelu Gołębiewski w Białymstoku 

Niedziela 2 marca 2014 roku 

8.00 – 9.00  Śniadanie w Hotelu Gołębiewski w Białymstoku 

9.00 – 11.00 Cz. III szkolenia –  

Blok I Beneficjenci – tu m.in. prezentacja modelu w części dotyczącej 

beneficjentów (prezentacja Power Point), następnie „burza mózgów” – jak 

profil beneficjenta wpływa/powinien wpływać na organizację punktu 

poradniczego?; dyskusja. 

Blok II – Usługodawcy – prezentacja obejmująca odpowiednią część 

modelu, dyskusja. 

11.00 – 11.15 przerwa kawowa  

11.15 – 13.15   Cz. IV szkolenia – warunki konieczne do funkcjonowania punktu 

poradniczego w ramach proponowanego modelu, standardy działania 

punktów poradniczych; tu m.in. ćwiczenia interaktywne – praca w grupach 

na koncepcją czy spełniam/co muszę zrobić by się dostosować do 

poszczególnych standardów, opracowanie przez uczestników plakatów z 

wykorzystaniem wycinanek z prasy i prezentacja prac przez przedstawicieli 

poszczególnych grup; na tym tle dyskusja nad poszczególnymi 

standardami. 

13.15 – 14.30 Obiad w restauracji Hotelu Gołębiewski w Białymstoku 

14.30 – 16.30  Cz. V szkolenia – tu przede wszystkim: analiza problematyki najczęstszych 

problemów spotykanych w trakcie prowadzenia punktów poradniczych, 

praca uczestników w grupach na podanych kazusach, następnie omówienie 

wyników tych prac przy komentarzach trenerki i pozostałych uczestników; 

prezentacja mapy poradnictwa i poradnika do niej, dyskusja na temat wagi 

rozpowszechniania informacji na temat punktów poradniczych  

16.30 – 18.00  Podsumowanie poszczególnych części szkolenia i jego całego, wypełnienie 

ankiet ewaluacyjnych przez uczestników, zakończenie szkolenia, 

pożegnanie. 

 

7. Ważniejsze pytania, głosy w dyskusji, wnioski i rekomendacje:  

                Uczestnicy i uczestniczki szkolenia z dużym zainteresowaniem podeszli do 

problematyki rozwiązań systemowych dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego 



 

 

przedstawianych podczas szkolenia. Sami, działając w strukturach studenckich 

(uniwersyteckich) poradni prawnych podzielili się swoimi doświadczeniami, problemami 

spotykanymi w codziennej pracy poradniczej oraz swoimi wizjami rozwiązania niektórych 

kwestii. Większość problemowych kwestii praktycznych zgłoszonych i poddanych pod rozwagę 

przez uczestników i uczestniczki szkolenia dotyczyła metod pracy z osobami zgłaszającymi się 

po porady oraz sposobów organizacji tej pracy (w tym w kontekście zasobów ludzkich, podziału 

kompetencji, trybu przydziału spraw, środków komunikacji z osobą zgłaszającą się po poradę). 

W związku z tym z dużym zrozumieniem i zainteresowaniem uczestników i uczestniczek 

szkolenia spotkały się rozwiązania proponowane w tym zakresie w ramach omawianego 

podczas szkolenia modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, przygotowanego 

w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.  

 

Oprac. Dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, trenerka, FUPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


