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w tej sprawie także swoje stanowisko stwierdzając, że gdy akt administracyjny 
narusza zasadę legalności, zawsze akt jest wadliwy i niegodziwy, a gdy narusza 
zasadę dyskrecjonalności, jest niegodziwy, ale trudno to udowodnić. Jednakże 
granicą swobodnego uznania jest zasada legalności. Kończąc zauważył, że 
opowiedzenie się po stronie prawdy jest ważniejsze nawet od posłuszeństwa, 
a sumienia nie sposób oszukać.

Zamknięcia konferencji dokonał prof. Leszczyński. Stwierdził, że z pew-
nością jest jeszcze dużo do zrobienia w kwestii procesów i procedur. Pytania, 
które były, pozostają aktualne, ale trzeba o nich rozmawiać. Profesor po-
dziękował wszystkim uczestnikom konferencji za udział w niej, Prelegentom 
za wygłoszone referaty, a przewodniczącym sesji, za ich poprowadzenie: 
prof. Wenzowi, za podsumowanie pierwszej części, a prof. Sitarzowi za 
duszpasterskie zakończenie drugiej. Wyraził nadzieję, że tematy te będą 
przedmiotem kolejnych spotkań, na które serdecznie wszystkich zaprosił.
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Sprawozdanie z XXIV Ogólnopolskiej Konferencji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych

W dniach 23-25 października 2015 roku, w Akademii Leona Koźmiń-
skiego w Warszawie, odbyła się XXIV Ogólnopolska Konferencja Uniwer-
syteckich Poradni Prawnych Street Law Santander Universidades, w której 
uczestniczyli członkowie poradni prawnych oraz ich opiekunowie. Była to 
kolejna okazja do zapoznania się z działalnością poradni działających na 
terenie całej Polski oraz jej podsumowania.

Tematem przewodnim Konferencji był program Street Law, czyli metody 
nauczania prawa w sposób interaktywny. Należy zauważyć, iż w Polsce 
program ten, jako przedmiot kliniczny Prawo Na Co Dzień, został wpro-
wadzony przez dr Monikę Płatek. Doprowadziła ona tym samym do utwo-
rzenia Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej1, działającego na rzecz 
poszerzania wiedzy prawnej wśród obywateli, w ramach którego działają 
m.in. prawnicy, filozofowie, dziennikarze, nauczyciele akademiccy i szkolni. 

 1 http://www.psep.pl/index.php?site=/dzialalnosc/, dostęp z dnia 7 XI 2015 r.
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Stowarzyszenie to zostało utworzone, aby móc wdrożyć program Street Law 
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego2.

Uroczyste otwarcie Konferencji miało miejsce 23 października, o godzi-
nie 16.00. Jako pierwsza głos zabrała prof. Akademii Leona Koźmińskiego 
dr hab. Monika Całkiewicz, Prorektor ds. Studiów Prawniczych. W swoim 
przemówieniu podkreśliła rolę, jaką odgrywa działalność Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych oraz edukacja prawna. Zaznaczyła również, iż jest to 
czas świętowania dziesięciolecia działalności Studenckiej Poradni Prawnej 
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. 

Następnie w imieniu Santander Consumer Bank głos zabrał Pan Paweł 
Pawłowski, wskazując w swym przemówieniu na główne założenia pro-
gramu Santander Universidades 

Wykład inauguracyjny, zatytułowany Introduction to Street Law, zo-
stał wygłoszony przez prof. Richarda L. Roe (Georgetown University Law 
Center). Wykład miał formę niekonwencjonalną – oprócz wystąpienia pro-
fesora, uczestnicy w formie praktycznej przekonali się o ideach programu 
Street Law, mogli także zobaczyć, jak w praktyce wygląda jego realizacja 
na amerykańskich uniwersytetach. Wystąpienie to dodatkowo wprowa-
dziło uczestników w tematykę warsztatów, które miały odbyć się podczas 
kolejnych dni konferencji.

W pierwszej części wykładu prof. Roe przypominał główne założenia 
programu Street Law. Zwrócił uwagę słuchaczy na konieczność znalezie-
nia odpowiedzi na pytania w jaki sposób ludzie powinni dowiadywać się 
o prawie oraz co robić, by być dobrym prawnikiem. Druga część wykładu, 
prowadzona razem z pozostałymi gośćmi, wybitnymi profesorami ze Sta-
nów Zjednoczonych – prof. Catherine Klein (The Catholic University of 
America Columbus School of Law), prof. Leah Wortham (The Catholic 
University of America Columbus School of Law), służyła zaprezentowaniu 
jednej z interaktywnych metod nauczania prawa.

Następnie głos zabrał Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Praw-
nych, Filip Czernicki. Podsumował on działalność Studenckich Poradni 
Prawnych. Zgodnie ze złożonymi przez poradnie sprawozdaniami, w roku 
akademickim 2014/2015 rozpatrzono 10 693 sprawy, w poradniach pracowało 
1988 studentów i 351 pracowników dydaktycznych. Prezes Fundacji zwrócił 
uwagę przede wszystkim na spadek liczby spraw prowadzonych przez po-
radnie, co jest wynikiem lepszego dostępu do prawników.

 2 http://www.psep.pl/index.php?site=/historia_psep/, dostęp z dnia 7 XI 2015 r.
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Następnie obecna na sali dr Monika Płatek w kilku zdaniach opowie-
działa o wyzwaniach i trudnościach jakie spotkały ją w związku z progra-
mem Street Law w Polsce. 

Jako ostatni głos zabrał mgr Paweł Dziekański, dziękując w swym wy-
stąpieniu studentom zaangażowanym w prowadzone przez niego warsztaty. 

Po kolacji uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali do Kina Kultura na 
projekcję filmu Body/Ciało, w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej.

Drugi dzień Konferencji został poświęcony na warsztaty, dzięki którym 
członkowie i opiekunowie poradni prawych mogli zapoznać się w sposób 
bardziej szczegółowy z programem Street Law – pogłębić wiedzę na jego 
temat i zdobyć nowe umiejętności. W tym dniu warsztaty zatytułowane 
Methods and Objects poprowadzili prof. Catherine Klein, prof. Leah Wort-
ham oraz prof. Richard L. Roe, który poprzedniego dnia wygłosił wykład 
inauguracyjny.

Warsztaty zorganizowane tego dnia służyły lepszemu poznaniu się 
uczestników Konferencji, zaznajomieniu z programem Street Law oraz 
nabyciu umiejętności takich jak pewność siebie. Podczas każdego z nich 
prezentowano interaktywne metody nauczania czy sposoby organizacji 
i realizacji warsztatów. 

Po kolacji uczestnicy Konferencji zaproszeni zostali na bankiet.
Dzień trzeci Konferencji również poświęcony został udziałowi w war-

sztatach. W tym dniu poprowadzili je dr Dorota Wiśniewska-Juszczak oraz 
mgr Paweł Dziekański. 

Warsztat dr Wiśniewskiej-Juszczak, zatytułowany Metody aktywizacji 
grup warsztatowych. Wpływ na uwagę i kreatywność, służył zwróceniu uwagi 
na to, w jaki sposób interpretacja faktów wpływa na postrzeganie rzeczy-
wistości. Natomiast warsztaty mgr. Dziekańskiego dotyczyły przygotowa-
nia i przeprowadzania warsztatów Street Law przez studentów Akademii 
Leona Koźmińskiego. Stanowiły one przede wszystkim zbiór doświadczeń 
nabytych podczas ich organizowania.

Na Konferencji zorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego 
ukazano szczególną wartość programu Street Law oraz wszelkie korzyści, 
jakie niesie on ze sobą. Konferencja była niezwykle interesująca. Większość 
obecnych wyraziło chęć wprowadzenia warsztatów Street Law w swoich 
poradniach.
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