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KOMUNIKAT PRASOWY 

 
Polska Rada Biznesu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Forum 
Obywatelskiego Rozwoju informują, że zawarły umowę o współpracy w zakresie 
realizacji programu „Lepszy wymiar sprawiedliwości“. 
 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju od 2007 
r. realizują program „Lepszy wymiar sprawiedliwości“. W jego ramach powstają raporty 
dotyczące wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Na 
podstawie zawartej umowy Polska Rada Biznesu zobowiązuje się do sfinansowania kolejnego 
cyklu raportów wydanych w ramach programu.  
 
Raporty, podobnie jak do tej pory, mają zawierać zbiór rekomendacji dotyczących koniecznych 
reform w obszarze wymiaru sprawiedliwości. „Poprawne funkcjonowanie wymiaru 
sprawiedliwości w Polsce jest w interesie wszystkich obywateli, jak również wpływa pozytywnie 
na obrót gospodarczy oraz warunki prowadzenia działalności biznesowej w Polsce“ – mówi 
Andrzej Krajewski, p.o. prezesa zarządu Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. 
 
Pierwszy raport ma ukazać się najpóźniej z końcem marca 2011 r. Raport będzie dotyczył 
stosowania wolnościowych środków zapobiegawczych w sprawach karnych. Tematy kolejnych 
raportów zostały już wstępnie ustalone. „Nasi eksperci oraz eksperci Fundacji Forum 
Obywatelskiego Rozwoju opracują publikacje poświęcone m.in. instytucji biegłych sądowych, 
edukacji ekonomicznej sędziów oraz prokuratorów“ - mówi dr Adam Bodnar, sekretarz zarządu 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. 
 
Na podstawie umowy Polska Rada Biznesu będzie miała tytuł partnera głównego programu 
„Lepszy wymiar sprawiedliwości“. „ Członków Polskiej Rady Biznesu łączy przekonanie, że 
pomyślność Polski zależna jest głównie od jej rozwoju gospodarczego. Ten zaś jest silnie 
związany z właściwym funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości“ – mówi Zbigniew 
Niemczycki, prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu. 
 
Umowa obowiązuje od 14 grudnia 2010. 

 
 
 
Lepszy Wymiar Sprawiedliwości to współny program Fundacji Forum Obywatelskiego 
Rozwoju oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, prowadzony od 2007 r. Realizacja 
programu nadzorowana jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Jerzego Stępnia, 
byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci programu w ciągu ostatniego roku 
opublikowali raporty poświęcone m.in. publicznej dostępności orzeczeń sądowych, 
odpowiedzialności zawodowej prokuratorów, raport z obywatelskiego monitoringu 
kandydatów na prokuratora generalnego oraz efektywności polskiego sądownictwa w świetle 
badań międzynarodowych i krajowych.  


