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Studencki Punkt Informacji Prawnej
„Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”
Uniwersytetu Łódzkiego
Studencki Punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa” powstał 
w 2001 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu prof. dr hab. 
Małgorzaty Król, wsparciu ówczesnych władz Wydziału Pra-
wa i Administracji UŁ oraz inicjatywie grupy studentów 
prawa. Działalność Kliniki, początkowo skromna, z czasem 
zaczęła się rozwijać. Rosła liczba studentów uczestniczących 
w tych nietypowych zajęciach oraz osób, które zgłaszały się 
do Kliniki z problemami prawnymi. Obecnie Klinika Prawa 
oprócz swojej podstawowej działalności – świadczenia nieod-
płatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym – prowadzi 
liczne programy dodatkowe, udział w których pozwala stu-
dentom zdobyć nowe umiejętności. Są wśród nich programy 
„Znam swoje prawa”, „Kurator” oraz dodatkowe formy dydak-
tyczne jak szkolenia, ćwiczenia i warsztaty.

W 2003 roku zajęcia w Klinice Prawa zostały włączone do 
programy studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z wykładów 
monograficznych. Zajęcia te trwały jeden semestr (zimowy 
bądź letni). Obecnie (od roku akademickiego 2005/2006) pra-
ca w Klinice Prawa trwa cały rok akademicki i jest skiero-
wana do studentów IV roku studiów prawniczych (zarówno 
dziennych jak i niestacjonarnych) oraz I roku uzupełniających 
studiów magisterskich na kierunku administracja. Studenci 
chętni do uczestniczenia w pracach Kliniki wybierani są na 
podstawie dotychczasowych osiągnięć w nauce oraz przepro-
wadzanej rozmowy kwalifikacyjnej. Od 2006 roku działalność 
w poradni studenckiej pozwala także na odbycie obowiązko-
wych praktyk studenckich. Zainteresowanie uczestnictwem 
w zajęciach Kliniki Prawa jest z roku na rok coraz większe. 
Absolwenci Kliniki są także poszukiwani na rynku pracy.
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Liczba opiekunów i studentów działających
w Klinice prawa UŁ w latach 2003-2013

Liczba spraw przyjętych przez Klinikę prawa UŁ
w latach 2003-2013
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W czasie swej dwunastoletniej działalności Klinika prawa 
przyjęła około 4500 spraw z niemalże każdej dziedziny pra-
wa. najczęściej przedstawiane przez klientów problemy praw-
ne dotyczyły spraw z zakresu: szeroko rozumianego prawa 
cywilnego i rodzinnego, prawa karnego oraz zagadnień zwią-
zanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych. W tym 
czasie porad prawnych udzielało około 700 studentów pra-
wa i administracji.

Studencki punkt Informacji Prawnej „Klinika Prawa – Klinika Praw Dziecka”
w roku akademickim 2012/2013

X. 2012 r. – rekrutacja studentów iV roku prawa oraz i roku 
UsM. Utworzenie 8 sekcji spośród studentów prawa oraz 
3 sekcji spośród studentów administracji,
X. 2012 r. – rekrutacja studentów na zajęcia „Znam swoje 
prawa” – konwersatorium. Zajęcia te polegają na przygoto-
waniu i prowadzeniu przez studentów prawa i administracji 
lekcji z zakresu różnych dziedzin prawa dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych,
X. 2012 r. – studenci odbyli szkolenie psychologiczne połą-
czone z warsztatami na temat komunikacji werbalnej i nie-
werbalnej z klientem,
X. 2012 r. – przedstawiciele Kliniki prawa uczestniczyli 
w międzynarodowej konferencji „rozwój i nowoczesne tren-
dy w edukacji prawniczej” w szczecinie. Celem konferencji 
było przeprowadzenie szkoleń oraz wymiana doświadczeń 
związanych z pracą w studenckich poradniach prawnych, 
a także podsumowanie ich działalności za rok akademicki 
2011/2012,
X. 2012 r. – przedstawiciele Kliniki prawa uczestniczyli 
w międzynarodowej konferencji „Complex Law teaching: 
Knowledge, skills and Values” w ołomuńcu. Celem konfe-
rencji było pozyskanie informacji nt. nowoczesnych i inno-
wacyjnych metod edukacji prawniczej,
X. 2012 r. – udział w konkursie grantowym obywatel i pra-
wo Vii organizowanym przez instytut spraw publicznych 
ze środków polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności z pro-
jektem „Bliżej prawa” – Centrum pomocy prawnej osobom 
niepełnosprawnym,
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Xi. – Xii. 2012 r. – udział przedstawiciela Kliniki prawa 
w fokusie organizowanym przez instytut spraw publicznych 
w ramach działań podejmowanych przez platformę Współ-
pracy organizacji poradniczych,
Xi. 2012 r. – ogłoszenie konkursu wraz z Wydziałem edu-
kacji Urzędu Miasta Łodzi dla szkół ponadgimnazjalnych 
pragnących wziąć udział w iii edycji programu „Znam swo-
je prawa”,
Xi.-Xii 2012 r. – rozpoczęcie funkcjonowania punktu zamiej-
scowego Kliniki prawa w radomsku. sprawy przyjmowa-
ne są raz w tygodniu w siedzibie rady powiatowej sojuszu 
Lewicy Demokratycznej,
Xi. 2012 r. – rozpoczęcie funkcjonowania punktu zamiej-
scowego Kliniki prawa w Zgierzu. sprawy przyjmowane 
są raz w tygodniu w biurze poselskim agnieszki Hanaj-
czyk w Zgierzu,
Xi. 2012 r. – szkolenie z aktywnych metod nauczania dla 
studentów iV i V roku prawa oraz i i ii roku UsM realizu-
jących projekt dla licealistów „Znam swoje prawa”,
Xi. 2012 r. – debata „aplikacja – ale po co? – od studenta 
po sędziego, radcę, adwokata, rejenta”. Udział w dyskusji 
wzięli sędzia anna Maria Wesołowska, praktycy wykonujący 
zawody: notariusza, radcy prawnego, adwokata, aplikanci. 
organizatorem spotkania była Klinika prawa wraz ze stu-
denckim Kołem naukowym Młodych prawników,
Xii. 2012 r. – rozstrzygnięcie konkursu „Znam swoje pra-
wa” dla szkół ponad-gimnazjalnych,
i. 2013 r. – podjęcie współpracy z sądem rejonowym dla 
Łodzi – Widzewa w Łodzi, Vi Wydział rodzinny i nieletnich 
w ramach programu „Kurator”. Zgłosiło się ponad 50-ciu 
chętnych do pełnienia funkcji kuratora/opiekuna,
ii. 2013 r. – uroczysta inauguracja projektu „Znam swoje 
prawa” – programu edukacji prawniczej dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych,
ii 2013 r. wizyta studyjna nauczyciela akademickiego z indo-
nezji,

W dniu 13.02.2013 roku w Klinice gościł pan alghiffari 
aqsa z indonezji.

alghiffari aqsa jest prawnikiem pracującym w biurze bez-
płatnych porad prawnych w Dżakarcie (LBH Jakarta). Zajmu-
je się przede wszystkim szkoleniem personelu pomocniczego, 
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który przyszłości, po odpowiednim przezkoleniu zajmować się 
będzie obsługą osób poszukujących porad prawnych.

Wizyta w Klinice prawa poświęcona była przede wszyst-
kim kwestiom organizacyjnym związanym z funkcjonowaniem 
studenckiej poradni prawnej. spotkanie zostało przeprowa-
dzone przez mgr Magdalenę Klauze. Z gościem spotkała się 
także pani dziekan prof. dr hab. agnieszka Liszewska.
iii. 2013 r. – warsztaty dla studentów z etyki przeprowadzo-
ne przez mgr M. Klauze, dr. p. Łabieńca oraz dr M. Wyso-
czyńską,
iV. 2013 r. – pokaz symulacji rozprawy sądowej na Xiii 
Festiwalu nauki techniki i sztuki poświęconej problema-
tyce wolności zgromadzeń publicznych,
iV. 2013 r. – czterodniowa wizyta studyjna grupy wykła-
dowców z Białorusi,

W dniach 22 – 26.04.2013 roku w Klinice prawa odby-
ła się wizyta studyjna przedstawicieli uczelni prawniczych 
z Białorusi.
W wizycie uczestniczyły:
1. ryta Bukhavets – Białoruski państwowy Uniwersytet 

Handlowy
2. Katerina Gerasimowicz – europejski Uniwersytet Huma-

nistyczny
3. Katerina Harbuzava – Uniwersytet państwowy w Wicieb-

sku
4. Kristyna shustava – Uniwersytet państwowy w Homlu

Celem wizyty w polsce było m.in. pozyskanie wiedzy 
nt. dorobku ruchu klinicznego w najprężniej działających 
poradniach prawnych w polsce. Fundacja Uniwersyteckich 
poradni prawnych wybrała łódzką Klinikę prawa jako jed-
ną z najbardziej rozwiniętych zarówno pod względem orga-
nizacyjnym, jak i dydaktycznym. Uczestniczki wizyty miały 
możliwość zapoznania się z wszystkimi aspektami funkcjono-
wania studenckiej poradni prawnej. Uczestniczki zapoznały 
się m.in. z organizacją Kliniki prawa, szkoleniami oferowa-
nymi studentom, prowadzeniem biura, metodologią pracy 
ze studentami itp. pracownicy i opiekunowie Kliniki przed-
stawili także programy prowadzone przez Klinikę: program 
„Znam swoje prawa”, program „Kurator” itp. Wizyta zorgani-
zowana została przez mgr Magdalenę Klauze oraz pracowni-
ków sekretariatu Kliniki: mgr aleksandrę Kuszewską-Kłąb 
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oraz aleksandrę Kozińską. W jej przeprowadzeniu uczest-
niczyli także opiekunowie Kliniki prawa: prof. Małgorzata 
Król, dr przemysław Kubiak, dr Maciej Muliński, dr Krzysz-
tof stefański, dr tomasz Kłos, dr Joanna Mikołajczyk, mgr 
paweł Dańczak, dr paweł Łabienbiec. Goście spotkali się 
także z prodziekanem Wpia UŁ – prof. anną Młynarską-
-sobaczewską.
iV. 2013 r. – otrzymaliśmy pisemne podziękowania od wice-
prezydenta Miasta Łodzi Krzysztofa piątkowskiego za pro-
wadzenie programu „Znam swoje prawa”,
iV. 2013 r. – udział przedstawicieli poradni w XiX oKUpp 
we Wrocławiu – dr M. Wysoczyńska i mgr a. Kuszewska-
-Kłąb przygotowały wystąpienie oraz warsztaty na temat 
zasad merytorycznego audytu wewnętrznego opinii praw-
nych,
V. 2013 r. – wizyta studyjna nauczycieli akademickich 
z Gruzji,

W dniu 15.05.2013 roku w Klinice prawa odbyła się wizy-
ta studyjna przedstawicieli uczelni prawniczych z Gruzji.
W wizycie uczestniczyli:
1. George Bedia – Free university of tbilisi
2. Marina Kvatchadze – Georgian-american University
3. sopio Chachava – tbilisi state University
4. ilia natsvaladze – Kutaisi tsereteli state University
5. Levan Jakeli – Batumi shota rustaveli state University
6. Mariam Vardosanidze – JiLep

W jednodniowym szkoleniu, które zostało przeprowa-
dzone przez dr Joannę Mikołajczyk, mgr pawła Dańcza-
ka, dr Macieja Mulińskiego oraz dr annę Barańską wzięło 
udział sześcioro przedstawicieli gruzińskich uczelni praw-
niczych. szkolenie było poświęcone działalności dydaktycz-
nej i społecznej klinik prawa w polsce. tematyka spotkania 
obejmowała metodologię nauczania w ramach klinik pra-
wa oraz formę organizacyjną poradni. Wizyta zorganizowa-
na została przez mgr Magdalenę Klauze oraz pracowników 
sekretariatu Kliniki: mgr aleksandrę Kuszewską-Kłąb oraz 
aleksandrę Kozińską. Wizyta w polsce została zorganizowa-
na przez amerykańską fundację piLnet.
Vi. 2013 r. – pokaz symulacji rozprawy sądowej w ramach 
„pikniku naukowego” – wydarzenie ma na celu zachęcić lice-
alistów do studiowania na Wydziale prawa i administracji UŁ,
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Vi. 2013 r. – udział opiekuna Kliniki prawa – dr Małgorza-
ty Wysoczyńskiej w konferencji w stambule organizowa-
nej przez raoul Wallenberg institute of Human rights and 
Humanitarian Law,
Vi. 2013 r. – odbyło się uroczyste zakończenia iV edycji pro-
jektu „Znam swoje prawa” – programu edukacji prawniczej 
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – studenci wraz 
z licealistami przygotowali symulację rozprawy sądowej na 
temat ustalenia stosunku pracy osób niepełnoletnich.

W październiku pracę w Klinice prawa rozpoczęła nowa 
grupa studentów. W tym roku porad prawnych udzielań 
będzie 82 studentów prawa i administracji. W tym roku 
kontynuujemy także program „Znam swoje prawa”. W listo-
padzie gościliśmy także grupę nauczycieli akademicki z Uni-
wersytetu anadolu z turcji.
W wizycie uczestniczyli:
prof. Doctor Ufuk aydın – Dziekan Wydziału prawa
dr Mesut aygün
dr yusuf sertaç serter
Defne topçu

Wizyta poświęcona była problematyce tworzenia orga-
nizacji i metodologii nauczania w Klinikach prawa. Goście 
spotkali się z Władzami Wpia Uł oraz sądu okręgowego 
w Łodzi i okręgowej izby radców prawnych w Łodzi.

Magdalena Klauze




