
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 wiedzę o prawnych 
uwarunkowaniach funkcjonowania organiza-
cji oraz umiejętności minimalizowania ryzyka 
prawnego prowadzonych działań. Ważna jest 
też wiedza jak zabezpieczyć organizację przez 
ryzykiem prawnym, kiedy można próbować 
radzić sobie samemu, a kiedy trzeba skorzystać 
z pomocy.

O prawie  
praktycznie
Cykl trzech webinariów FAOO 

Osoby uczestniczące w edukacyjnym 
cyklu:  

•  Dowiedzą się, jakie są obowiązki organizacji 
związane z dostępem do informacji publicz-
nej, które informacje i w jaki sposób podlegają 
udostępnieniu;

•  Uzyskają praktyczne porady jak przygotować 
się i postępować z danymi osobowymi,  
które organizacja posiada lub może posiadać,  
jakie są w tym obszarze dobre i złe praktyki;

•  Dowiedzą się co to jest znak towarowy,  
co można zarejestrować jako znak towarowy  
w organizacji, jakie obowiązują procedury. 

Zapraszamy na trzy edukacyjne webinaria. Celem cyklu  
jest dostarczenie wiedzy w zakresie sposobów poprawy 
bezpieczeństwa prawnego działań organizacji pozarządowych 
dotyczących obowiązków organizacji w zakresie udostępnia-
nia informacji publicznej, postępowania z danymi osobowymi 
oraz ochrony znaków towarowych.
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Główne treści webinarium:
•  Kiedy organizacja jest zobowiązana  

do udzielania informacji publicznych?

•  Jakie są obowiązki organizacji? 

•  Co zrobić, żeby przygotować organizację  
do udzielania informacji publicznych?

•  Jakie mogą być powody odmowy  
udzielenia informacji publicznej?

•  Co robić w przypadku sporu prawnego?

Program  
webinariów

Główne treści webinarium:
•  Definicja znaku towarowego,  

rodzaje znaków towarowych

•  Co w organizacji może podlegać  
ochronie jako znak towarowy?

•  Procedury i koszty ochrony znaków  
towarowych

•  Co robić w przypadku naruszenia  
znaku towarowego?

Poniedziałek, 16 maja 2022 r. / godz. 15:00

Prowadzący:  
Krzysztof Izdebski  i Grzegorz Wiaderek

Udzielanie informacji  
publicznych przez  
organizacje  
pozarządowe

1.

Czwartek, 2 czerwca 2022 r. / godz. 15:00

prowadzący:  
dr Wojciech Włodarczyk  
i Grzegorz Wiaderek

Znaki towarowe  
w praktyce organizacji 
pozarządowych 

3.

Wtorek, 24 maja 2022 r. / godz. 15:00

prowadzący:  
Andrzej Rybus-Tołłoczko  
i Grzegorz Wiaderek

Dane osobowe  
w organizacji.  
Dobre i złe praktyki

2.
Główne treści webinarium:
•  Co to są dane osobowe, co to jest  

przetwarzanie danych osobowych? 

•  Analiza ryzyka, procedury, dokumenty

•  Obowiązki organizacji jako  
administratora danych osobowych

•  Dobre i złe praktyki organizacji w zakresie 
postępowania z danymi osobowymi
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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.

 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.

Krzysztof Izdebski 
 
Prawnik, aktywista działający na rzecz  
przejrzystości życia publicznego. Ekspert  
forum Idei Fundacji im. Stefana Batorego  
oraz Open Spending EU Coalition. Od wielu  
lat związany z III sektorem. Specjalizuje się  
w prawnych i praktycznych aspektach  
dostępu do informacji publicznej, partycypacji 
społecznej i przeciwdziałaniu korupcji. Autor 
wielu publikacji, w tym dotyczących algoryt-
mów tworzonych na zlecenie państw Europy 
Środkowo-Wschodniej. Przeprowadził wiele 
litygacji strategicznych dotyczących informa-
cji publicznej. Brał udział w tworzeniu  
narzędzi informatycznych takich jak  
rejestr.io czy sejmometr.pl.

Edukacyjne cykle webinariów organizowane są w ramach Mobilnej Akademii NGO 
MANGO realizowanej z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

„O prawie praktycznie” to kolejny cykl FAOO realizowany w ramach Mobilnej  
Akademii NGO MANGO. Informacje i materiały z poprzednich webinariów można 
znaleźć na stronie internetowej www.faoo.pl oraz na platformie KUROSDROM. 

Prowadzący  
webinaria

Andrzej Rybus-Tołłoczko 
 
Prezes Eart sp. z o.o, administratywista, ukończył  
Wydział Prawa i Administracji UKSW, 10 lat pracował 
w urzędach samorządowych. Od ponad 20 lat działa  
w sektorze pozarządowym. Prowadził organizację 
pozarządową. Obecnie aktywnie działała m.in.  
w ZHP oraz OFOP. Szkoli przedstawicieli organizacji 
pozarządowych i urzędów z ofert realizacji zadań  
publicznych, pozyskiwania środków, ochrony danych 
osobowych, zmian w prawie, narzędzi partycypacyj-
nych. Pełni funkcje w ciałach dialogu społecznego. 
Jest m.in. przewodniczącym Konwentu Wojewódzkich 
Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Dr Wojciech Włodarczyk 
 
Adwokat (Izba Adwokacka w Warszawie), posiada 
również uprawnienia europejskiego rzecznika  
patentowego przed Europejskim Urzędem  
Patentowym (Monachium) oraz krajowego  
rzecznika patentowego. Adiunkt w Instytucie  
Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.  
Jest sędzią – arbitrem w Sądzie Polubownym  
ds. Domen Internetowych przy PIIT, a także sędzią  
domenowym w Sądzie Polubownym przy KIG. 
Doktor nauk prawnych z kilkunastoletnim  
doświadczeniem nauczyciela akademickiego.  
Praktykę prawniczą jako zawodowy prawnik  
rozpoczął w 1995 roku. Założyciel i wspólnik  
kancelarii Włodarczyk + Włodarczyk Adwokaci  
i Rzecznicy Patentowi sp. p.


