
 Osoby uczestniczące w edukacyjnym  
cyklu dowiedzą się o: 

•  funkcjonującej od niedawna ustawie o ekonomii 
społecznej i konsekwencjach dla organizacji  
pozarządowych;

•  znaczeniu dla organizacji społecznych  
przepisów o dostępności dla osób ze szczególnymi 
potrzebami i obowiązkach z tym związanych;

•  możliwościach praktycznego wykorzystania  
Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej  
w działaniach organizacji pozarządowych.

Dla kogo jest cykl?  
Oferta została przygotowana z myślą  
o organizacjach z małą strukturą, o niewielkim 
budżecie. Wśród takich podmiotów rzadkie  
jest korzystanie z profesjonalnej i płatnej  
pomocy prawnej. Tym bardziej ważne jest,  
by posiadać aktualną podstawową wiedzę  
o prawnych uwarunkowaniach funkcjonowania 
organizacji oraz umiejętności minimalizowa-
nia ryzyka prawnego prowadzonych działań. 
Ważna jest też wiedza jak zabezpieczyć organi-
zację przez ryzykiem prawnym, kiedy można 
próbować radzić sobie samemu, a kiedy trzeba 
skorzystać z pomocy.

Cykl trzech webinariów FAOO 

Co ważnego  
w prawie?

Zapraszamy na kolejne trzy edukacyjne
webinaria prawne. Celem cyklu jest
dostarczenie wiedzy dotyczącej ważnych
i aktualnych zagadnień dla organizacji  
pozarządowych.

FAOO Logo
Small sizes
Lockup 1
Full color (CMYK)



Program  
webinariów

Główne treści webinarium:
•  Jaki jest zakres pojęcia dostępności?  

Kogo dotyczy?

•  Kiedy organizacje pozarządowe mogą  
być uznane za podmioty publiczne?

•  Jakie są obowiązki organizacji związane  
z przepisami o dostępności?

•  Praktyczne przykłady sposobów  
zapewnienia dostępności.

•  Problem zobowiązań organizacji w zakresie 
dostępności w umowach dotacyjnych.

Przepisy  
o dostępności  
– obowiązki organizacji pozarządowych
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prowadzący: 

dr Robert Trzaskowski i Grzegorz Wiaderek

Czwartek, 23 marca 2023 r. / godz. 15.00

Główne treści webinarium:
•  Zakres praw ujętych w Karcie Praw  

Podstawowych UE.

•  W jaki sposób organizacje i obywatele  

mogą korzystać z postanowień Karty?

•  Znaczenie Karty w systemie  

wydatkowania funduszy europejskich.

•  Przykłady spraw rozstrzyganych  

przez sądy i trybunały z powołaniem  

się na Kartę Praw Podstawowych UE.

Karta Praw  
Podstawowych UE  
– ważny instrument dla organizacji  
pozarządowych 
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prowadzący:  

Mirosław Wróblewski i Grzegorz Wiaderek

Poniedziałek, 27 marca 2023 r. / godz. 15.00

Główne treści webinarium:
•  Co reguluje ustawa o ekonomii społecznej?

•  Pojęcie podmiotu ekonomii społecznej.

•  Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego.

•  Jakie są nowe uprawnienia i obowiązki  

organizacji wynikające z ustawy?

•  Jak przygotować organizację  

do korzystania z postanowień ustawy?

Ustawa  
o ekonomii społecznej  
– co zmienia w sytuacji organizacji  
pozarządowych
prowadzący:  

Łukasz Gorczyński i Grzegorz Wiaderek

1

Poniedziałek, 20 marca 2023 r. / godz. 15.00
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Łukasz Gorczyński
Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządo-
wych, wiceprezes Stowarzyszenia „Cała Naprzód” działającego 
w obszarze dobroczynności i wsparcia osób z niepełnosprawnościa-
mi, wiceprezes Fundacji trzeci.org, członek zarządu Stowarzyszenia 
Dialog Społeczny i przewodniczący Zespołu OFOP „Proste prawo dla 
NGO”. Doradca i szkoleniowiec w Centrum 3.0 - Gliwickim Ośrodku 
Działań Społecznych. Współautor bloga poświęconego tematyce 
funkcjonowania organizacji pozarządowych - www.trzeci.org  
i serwisu proste.ngo.

dr Robert Trzaskowski
Doktor nauk prawnych, konstytucjonalista, adwokat,  
mediator, zaangażowany w działania o charakterze obywatelskim  
i edukacyjnym (np. Tydzień Konstytucyjny). Od wielu lat związany 
z działaniami na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami oraz 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w tym realizując 
projekty współfinansowane ze środków europejskich dotyczące 
tej tematyki. Bierze m.in. udział w inicjatywie związanej z opraco-
waniem projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób 
niepełnosprawnych we współpracy z Polskim Forum Osób  
z Niepełnosprawnościami.

Mirosław Wróblewski
Radca prawny, przewodniczący Komisji Praw Człowieka  
przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, dyrektor Zespołu  
Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego  
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2012 – 2017 był  
członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej.  
Od 2019 r. członek zarządu European Network of National Human 
Rights Institutions (ENNHRI). Był ekspertem lub liderem kilku 
międzynarodowych projektów badawczych w zakresie dotyczących 
ochrony praw podstawowych. Jest autorem bądź redaktorem ponad  
80 artykułów, prac monograficznych, komentarzy i innych  
prawniczych publikacji naukowych. Współpracownik i ekspert 
INPRIS w międzynarodowych projektach dotyczących Karty.

Grzegorz Wiaderek
Prezes zarządu Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Wcześniej 
koordynator Programu Prawnego Fundacji Batorego (1999-2011). 
Był przewodniczącym Rady Programu Obywatel i Prawo PAFW. 
Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa 
dotyczącego organizacji pozarządowych. Posiada doświadczenia 
ewaluacyjne oraz szkoleniowe. Członek redakcji Kwartalnika 
Trzeci Sektor. Stały współpracownik FAOO.

Prowadzący 
webinaria
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Zapisy i zasady  
udziału w edukacyjnym cyklu 

Oferta jest bezpłatna. Aby się zgłosić należy  
wypełnić i wysłać formularz rejestracyjny.
Osoby zapisane otrzymają wiadomość zwrotną  
z linkiem do platformy ZOOM.
Na każde webinarium obowiązują osobne zapisy.
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Cykl zorganizowano w ramach Mobilnej Akademii NGO MANGO realizowanej  
z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego  
przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Organizatorem edukacyjnego cyklu webinariów jest 
Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich
www.faoo.pl


