
Fi lip Czer nicki
Pre zes Zarz¹du Fun da cji Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych

Wspó³pra ca or gan iza cji
po zarz¹do wych z kor por acj ami praw nic zymi

W or ga ni za cjach za j muj¹cych siê po rad ni c twem pra wnym, oby wa te l skim
oraz in fo r macj¹ prawn¹ ju¿ ja kiœ czas temu za uwa ¿o no, ¿e dla da l sze go roz -
wo ju i po pra wy ja ko œci œwia d czo nych us³ug po trze b na jest bli ¿ sza wspó³pra ca
z pra wni ka mi pra kty ka mi. Wspó³pra ca tego typu niew¹tpli wie by³a do ty ch -
czas je dy nie incy den ta l na i nie ste ty nie trwa³a. Od po wia daj¹c na ocze ki wa nia
or ga ni za cji po rad ni czych, Rada Eks per tów Pro gra mu „Oby wa tel i Pra wo II”
zle ci³a Fun da cji Uni wer syte c kich Po rad ni Pra wnych re a li za cjê pro je ktu
„Wspó³pra ca or ga ni za cji po zarz¹do wych z kor po ra cja mi prawniczymi”. 

Naj wa¿ nie j sze ce la mi pro je ktu by³o le p sze wza je m ne po zna nie siê or ga ni -
za cji po zarz¹do wych i ko r po ra cji pra wni czych oraz wy pra co wa nie za sad
sta³ej i mo de lo wej wspó³pra cy. Pro jekt prze pro wa dzo no w okre sie od 1 paŸ -
dzie r ni ka 2005 do 30 cze r w ca 2006 roku i sfi nan so wa no z do ta cji In sty tu tu
Spraw Pu b li cz nych, ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.

W ra mach pro gra mu odby³o siê 13 spo t kañ lo ka l nych do tycz¹cych za sad
wspó³pra cy pra wni ków pra kty ków z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, pre zen -
tuj¹cych do bre pra kty ki doty ch cza so wej wspó³pra cy oraz pro po zy cje w za kre -
sie mo ¿ li wej wspó³pra cy w przysz³oœci. W spo t ka niach wziê³o udzia³ 110 po -
rad ni czych or ga ni za cji po zarz¹do wych oraz 28 przed sta wi cie li ko r po ra cji pra -
wni czych, w tym ta k ¿e sê dzio wie i pro ku ra to rzy. Spo t ka nia odby³y siê w Wa r -
sza wie, Bia³ym sto ku, Gda ñ sku, Lu b li nie, Rze szo wie, Wroc³awiu, Opolu,
S³ubicach, Katowicach, £odzi, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu.

W tra kcie spo t kañ oka za³o siê, ¿e zde cy do wa na wiê kszoœæ or ga ni za cji po -
zarz¹do wych bior¹cych udzia³ w pro gra mie nie wspó³pra co wa³a do tej pory
z pra wni ka mi pra kty ka mi. Ta k ¿e przed sta wi cie le ko r po ra cji po twier dzi li, i¿
obe c nie ich wspó³pra ca z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi udzielaj¹cymi
pomocy prawnej jest znikoma.

Je dy nie osiem or ga ni za cji i jed na Okrê go wa Izba Ra d ców Pra wnych
mog³y za pre zen to waæ po zy ty w ne do œwia d cze nia ze swo jej doty ch cza so wej



pra cy (He l si ñ ska Fun da cja Praw Cz³owie ka, kli ni ki pra wa Uni wer sy te tu Wa r -
sza wskie go i Uni wer sy te tu w Bia³ym sto ku, Stu den cka Po rad nia Pra w na przy
Wy ¿szej Szko le Ad mi ni stra cji Pu b li cz nej w Bia³ym sto ku, Fun da cja Aca de -
mia Iu ris, Cen trum Praw Ko biet, Cen trum In ter we ncji Kry zy so wych PCK
z Gda ñ ska, Sto wa rzy sze nie Oby wa te le – Oby wa te lom z £odzi, a ta k ¿e, ze stro -
ny ko r po ra cji, po zna ñ ska Okrê go wa Izba Ra d ców Pra wnych). Pod sta wo wa
fo r ma wspó³pra cy – to kon sul to wa nie przez pra wni ków i wo lon ta riu szy or ga -
ni za cji po zarz¹do wych pro wa dzo nych przez sie bie spraw z do œwia dczo ny mi
pra wni ka mi pra kty ka mi. W przy pa d ku stu den c kich po rad ni pra wnych wspó³-
 pra ca ta po le ga³a na mery to ry cz nej opie ce pro fe so rów nad stu den ta mi udzie -
laj¹cymi po rad i od by wa niu pra ktyk w kan ce la riach. Oka za³o siê ponad to, ¿e
to kon ta kty pry wa t ne s¹ pod sta wo wym czyn ni kiem umo ¿ li wiaj¹cym nawi¹za -
nie wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych z pro fe sjo nal nym pra wni ka mi.
Wa r to ta k ¿e po kre œliæ, ¿e nie bez zna cze nia oka za³y siê wy ro bio na mar ka tych
or ga ni za cji, któ re ju¿ obe c nie wspó³pra cuj¹ z kor po ra cja mi, a ta k ¿e „trend
œwia to wy”, któ ry mo bi li zu je kan ce la rie pra wni cze do an ga ¿o wa nia siê w pra -
ce pro pu b li co bono. 

Zda niem przed sta wi cie li ko r po ra cji przy czy ny nie zbyt akty w nej wspó³-
pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, to prze de wszy stkim sy tu a cja ryn ko wa 
zmu szaj¹ca do wy tê ¿o nej pra cy, sku t kuj¹cej bra kiem cza su na w³¹cza nie siê
w ko le j ne ini cja ty wy, ale ta k ¿e nie wie l kie zain tere so wa nie prac¹ pro pu b li co
bono. In ny mi, wska za ny mi przez nich przy czy na mi s¹ pa sy w noœæ pra wni ków
pra kty ków, nie chê t nych dzia³al no œci in nej ni¿ za wo do wa, a ta k ¿e oba wy
przed k³opo ta mi we wspó³pra cy z or ga ni zacj¹ po zarz¹dow¹. Od rêbn¹ kwe sti¹
wy ma gaj¹c¹ ure gu lo wa nia jest, zda niem przed sta wi cie li ko r po ra cji, odpo wie -
dzia l noœæ za szko dê, na wet nie za wi nion¹, wyrz¹dzon¹ dzia³al no œci¹ wo lon ta -
riu szy i osób wspó³pra cuj¹cych z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi. Jed no cze œ -
nie jed nak nie któ rzy przed sta wi cie le sa morz¹du adwo ka c kie go pod kre œli li, ¿e
wspie ra nie pra wni czych or ga ni za cji stu den c kich, któ rych ce lem jest zdo by -
wa nie przez jej cz³on ków do œwia d cze nia i na by wa nie wie dzy pra kty cz nej, jest 
swe go ro dza ju mo ra l nym obo wi¹zkiem korporacji. 

Or ga ni za cje po zarz¹dowe zg³osi³y prze de wszy stkim po trze bê kon su l ta cji
trud nie j szych spraw z do œwia dczo ny mi pra wni ka mi. Poza kon sul ta cja mi wa ¿ -
na wy da je siê ta k ¿e mery to ry cz na opie ka pro fe so rów nad stu den ta mi udzie -
laj¹cymi po rad i mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach. 

Re zu l ta tem wiê kszo œci spo t kañ by³o przed sta wie nie kon kre t nych pro po -
zy cji do tycz¹cych zor gani zo wa nia wspó³pra cy or ga ni za cji po zarz¹do wych
z kor po ra cja mi pra wni czy mi. Przed sta wio ne po ni ¿ej re ko men da cje sta no wi¹
zbiór po stu lo wa nych form tej wspó³pra cy, kon ce pcjê mo ¿ li wych do zrea li zo -
wa nia „do brych pra ktyk”. Swo je uwa gi i wnio ski pre zen to wa li za rów no
przedstawiciele korporacji, jak i organizacji pozarz¹dowych. 
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Be zpoœrednia po moc dla pr awników i wo lont ari uszy z or gan iza cji
po zarz¹do wych

Szko len ia pro wad zone przez prawników praktyków dla cz³onków or gan iza cji
po zarz¹do wych

– wyk³ady mono gra fi cz ne i æwi cze nia z te ma tów usta lo nych przez or ga -
ni za cje, na przyk³ad bie¿¹ce zmia ny prze pi sów, pro ce du ra s¹dowa
w kon kre t nych spra wach, na przyk³ad o ubezw³asno wo l nie nie, po zba -
wie nie praw ro dzi cie l skich itp. 

– szko le nia z za kre su sporz¹dza nia opi nii pra wnych i pi sa nia pism pro ce -
so wych, 

– szko le nia z za kre su ety ki pra wni czej i pra kty cz nych aspe któw œwia d -
cze nia po mo cy pra wnej,

– szko le nia z za kre su me dia cji,
– mo ¿ li woœæ od by wa nia pra ktyk w kan ce la riach przez stu den tów, któ rzy

bêd¹ mo gli wy ko rzy staæ tê wie dzê w swo jej pra cy w or ga ni za cjach po -
zarz¹do wych.

Kon sult acje

– uru cho mie nie „gor¹cej li nii”, któ ra dawa³aby wo lon ta riu szowi po rad ni, 
dzia³aj¹cemu w imie niu klien ta, mo ¿ li woœæ tele foni cz ne go kon ta ktu
z przed sta wi cie lem ko r po ra cji w szcze gó l nie trud nych spra wach,

– bezp³atny dy ¿ur kor pora cy j ny w wy mia rze ok. 1–2 go dzin w tygo dniu,
pod czas któ re go ist nia³aby mo ¿ li woœæ kon su l ta cji przy jê tych przez or -
ga ni za cje spraw,

– stwo rze nie po rta lu in ter neto we go ko r po ra cji, na któ rym pra kty cy
udzie la li by wy ja œ nieñ i od po wie dzi na py ta nia naj czê œciej za da wa ne
przez or ga ni za cje po zarz¹dowe,

– stwo rze nie w sie dzi bach ko r po ra cji „zie lo nych skrzy nek”, do któ rej or -
ga ni za cje mog³yby prze sy³aæ ko re spon den cjê z za py ta niem pra wnym.
Od po wie dzi na za da ne py ta nia udzie la³by w wo l nym cza sie i w mia rê
mo ¿ li wo œci pra wnik dzia³aj¹cy pro bono. 

– przy go to wa nie „mapy” pun któw na te re nie wo je wó dz twa, w któ rych
mo ¿ na uzy skaæ da r mow¹ po ra dê prawn¹. Ko nie cz ne by³oby wy zna cze -
nie dy ¿u rów i okre œle nie za sad, kry te riów i krê gu pod mio tów
obs³uguj¹cych i obs³ugi wa nych w ta kich pun ktach (w szcze gó l no œci
roz ró ¿ nie nie na mie j s ca, w któ rych da r mow¹ po ra dê prawn¹ mog¹ uzy -
skaæ oso by fi zy cz ne, a w któ rych or ga ni za cje po zarz¹dowe),

– mo ¿ li woœæ sze r sze go zaan ga ¿o wa nia we wspó³pra cê po rad nicz¹ ap li -
kan tów po przez:
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• kon sul to wa nie spraw z chê t ny mi ap li kan ta mi pod czas wy zna czo -
nych dy ¿u rów, 

• spra wo wa nie mery to ry cz nej opie ki przez wy zna czo ne go ap li kan ta
nad kon kretn¹ or ga ni zacj¹ po zarz¹dow¹, 

– orga ni zo wa nie wspó l nych sk³adek na re pre zen ta cjê pro ce sow¹, po kry -
waj¹c¹ mi ni ma l ne ko szty pra cy pe³no mo c ni ka, w sy tu a cjach, gdy oso -
bie w trud nej sy tu a cji ¿y cio wej nie przy zna no ad wo ka ta/ra d cy
pra w ne go z urzê du.

– zwra ca nie siê z proœb¹ o kon su l ta cje do pro ku ra tu ry, któ ra ta k ¿e ma ko m -
pe ten cje do wy stê po wa nia w spra wach cy wi l nych i admi ni stra cyj nych,

– nawi¹za nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe bli skiej wspó³pra cy z Po -
licj¹ w celu sze r sze go do ta r cia do ofiar prze stêpstw.

Za anga ¿ow anie ap lika ntów do wspó³pra cy z or gan iza cja mi 
po radn icz ymi

– pod jê cie przez w³adze na cze l ne NRA i KRRP de cy zji w spra wie od by -
wa nia przez ap li kan tów cho æ by kró t kich, ale obo wi¹zko wych pra ktyk
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych o cha ra kte rze po rad ni czym, 

– or ga ni za cje po zarz¹dowe przy j muj¹ce na pra kty kê ap li kan ta stworz¹
ap li kan tom od po wied nie wa run ki i mie j s ce pra cy,

– orga ni zo wa nie szko leñ dla ap li kan tów (ta k ¿e s¹do wych i pro kura to r -
skich) na te mat spe cy fi ki pra cy w or ga ni za cjach po rad ni czych i pra cy
z po szcze gól ny mi gru pa mi klien tów, któ ry mi za j muj¹ siê or ga ni za cje po -
zarz¹dowe, to jest na przyk³ad ofia ry prze mo cy do mo wej czy ucho dŸ cy. 

In form owa nie o dzia³al noœci or gan iza cji po zarz¹do wych 
i ich po trzeb ach

– ko nie cz noœæ czê st sze go info r mo wa nia ko r po ra cji o po dej mo wa nych
przez or ga ni za cje po zarz¹dowe ini cja ty wach, ce lach swo jej dzia³al no -
œci, a ta k ¿e po trze bach z za kre su po mo cy pra wni ków pra kty ków, 

– za pra sza nie przed sta wi cie li sa morz¹dów do wspó³pra cy przy orga ni zo -
wa nych pro je ktach, a ta k ¿e do udzia³u w spo t ka niach mniej fo r ma l nych, 

– stwo rze nie bazy da nych po trzeb or ga ni za cji po zarz¹do wych, 
– wy zna cze nie w ka ¿ dej or ga ni za cji po rad ni czej koor dy na to ra nad zo -

ruj¹cego i pi lo tuj¹cego wspó³pra cê miê dzy dan¹ or ga ni zacj¹ a lo ka l ny -
mi w³ad za mi ko r po ra cji wspó³pra cy,

– info r mo wa nie i za chê ca nie ap li kan tów do wspó³pra cy z po rad nia mi
pra wny mi i in ny mi orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi, 

– info r mo wa nie eme ry to wa nych ad wo ka tów i ra d ców pra wnych o po -
trze bach or ga ni za cji po zarz¹do wych. 
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Pro pag owa nie idei po radn ictwa pro bono

– pro mo cja or ga ni za cji po zarz¹do wych i idei po rad ni c twa pro bono, 
– po dej mo wa nie dzia³añ mar ke tin go wych, na przyk³ad w lo ka l nych me -

diach, pro wadz¹cych au dy cje na te mat bezp³at nych po rad pra wnych
oraz or ga ni za cji je udzie laj¹cych, 

– stwo rze nie info rma cy j nej stro ny in ter ne to wej, na któ rej zna laz³yby siê
kró t kie no t ki o or ga ni za cjach po rad ni czych (ad res, za kres dzia³ania)
oraz in fo r ma cje o rea li zo wa nych pro je ktach,

– przy goto wy wa nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe cy kli cz nych bezp³at -
nych spo t kañ, na wzór „bia³ych nie dziel”, dla lud no œci wie j skiej
w miej s co wo œciach szcze gó l nie do tkniê tych bied¹, bez ro bo ciem etc., 

– info r mo wa nie o mo ¿ li wo œci pra cy pro bono w tra kcie cy kli cz nie od by -
waj¹cych siê szko leñ za wo do wych dla sê dziów i pro ku ra to rów, a ta k ¿e
dla ap li kan tów, 

– za pro sze nie przed sta wi cie li or ga ni za cji po zarz¹do wych do pre zen to -
wa nia dzia³al no œci swo ich or ga ni za cji pod czas wy ¿ej wy mie nio nych
szko leñ.

Or gan izo wan ie ws pól nych pr zed siê wzi êæ

– wspó l na or ga ni za cja wy da rzeñ kultu ralno- nau ko wych, ta kich jak spo t -
ka nia ze zna ny mi go œ æ mi, pro mo cje ksi¹¿ek i spo t ka nia z au to ra mi,
kon ku r sy sta ¿o we, kon ku r sy dla m³od zie ¿y i stu den tów, gdzie me ry to -
ryczn¹ i ho no row¹ pie czê spra wo wa li by przed sta wi cie le ko r po ra cji
oraz fun do wa li dro b ne na gro dy, 

– prze pro wa dze nie cy klu spo t kañ z przed stawi cie la mi za wo dów pra wni -
czych w gi mna zjach i szko³ach œred nich, wieñcz¹cego za jê cia o te ma ty -
ce upo wsze ch niaj¹cej wie dzê prawn¹, a pro wa dzo nych w ra mach
ró ¿ nych pro gra mów przez or ga ni za cje po zarz¹dowe, 

– orga ni zo wa nie przez or ga ni za cje po zarz¹dowe spo t kañ przed sta wi cie li
ko r po ra cji z m³od zie¿¹ oraz kró t kich kon ku r sów do tycz¹cych wie dzy
oby wa te l skiej,

– wspó³pra ca w celu przy go to wa nia pro je któw, maj¹cych na celu po zy -
ska nie dla or ga ni za cji po zarz¹do wych œro d ków, któ re by³yby prze zna -
cza ne na op³ace nie pro fe sjo nal nej obs³ugi pra wnej.

Przed sta wi cie le s¹do wni c twa i pro ku ra tu ry do da t ko wo wska za li mo ¿ li -
woœæ kie ro wa nia do stu den c kich po rad ni pra wnych ró ¿ nych ka te go rii osób,
któ re po trze buj¹ po mo cy pra wnej, na przyk³ad osób nie za mo ¿ nych, nie -
bêd¹cych w sta nie sa mo dzie l nie sporz¹dziæ pism i in nych do ku men tów. Kon -
ce p cja ta do ty czy ta k ¿e osób, któ re w tra kcie trwa nia pro ce su maj¹ pro blem na
przyk³ad ze sfo r mu³owa niem ¿¹dañ pro ce so wych lub roz po zna niem kon se k -
wen cji kon kre t nych ¿¹dañ, osób, wo bec któ rych bra ku je przes³anek do usta -
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no wie nia ob ro ñ cy z urzê du, a ta k ¿e wy so ce skon fli kto wa nych stron spo ru,
któ ry jako taki le¿y poza za siê giem zain tere so wa nia prokuratury/s¹du b¹dŸ,
odpowiednio wczeœnie rozwik³any, mo¿e zostaæ poza tym zasiêgiem
utrzymany.

Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ucze st ni cy spo t kañ zwra ca li uwa gê na ko nie cz noœæ
dba nia o wy sok¹ ja koœæ po rad œwia d czo nych przez or ga ni za cje po zarz¹dowe.
Zasu ge ro wa no, aby wszy stkie or ga ni za cje po rad ni cze pragn¹ce nawi¹zaæ
sta³¹ wspó³pra cê z pra wni ka mi pra kty ka mi przy jê³y i wpro wa dzi³y w ¿y cie do -
ku ment wy pra co wa ny w 2005 roku przez or ga ni za cje po rad ni cze „Stan dar dy
udzie la nia in fo r ma cji pra wnej oraz pro wa dze nia po rad ni c twa pra wne go i oby -
wate l skie go”. Ponad to nie zwy kle cen na wy da je siê idea orga ni zo wa nia cy kli -
cz nych spo t kañ or ga ni za cji po zarz¹do wych oraz ko r po ra cji w celu nawi¹za nia 
bli ¿ szej wspó³pra cy, ko or dy na cji wspó l nych dzia³añ, a tak¿e wy pra co wy wa -
nia nowych technik i form poradnictwa prawnego oraz zaproszenia do
wspó³pracy kolejnych podmiotów.

W pod su mo wa niu pro je ktu odby³y siê je sz cze dwa nie zmie r nie wa ¿ ne
spo t ka nia: z adw. Sta nis³awem Ry ma rem, pre ze sem Na cze l nej Rady Ad wo ka -
c kiej, oraz z pro kur. W³adys³awem Le wan do wskim, se kre ta rzem Krajo wej
Rady Ra d ców Pra wnych. Spo t ka nia te mia³y na celu pod su mo wa nie spo t kañ
lo ka l nych i za pre zen towa nie wy ¿ej opi sa nych po stu la tów na cze l nym w³ad zom
ko r po ra cji pra wni czych z nad ziej¹ na wspa r cie przy wdra ¿a niu nie któ rych
roz wi¹zañ lub do ko na niu trwa³ych zmian w or ga ni za cji pra cy ko r po ra cji czy
te¿ kszta³ce niu ap li kan tów. 

Pod czas spo t ka nia z W³adys³awem Le wan do wskim za pro pono wa no or ga -
ni za cjom pozarz¹dowym:

• mo ¿ li woœæ za pre zen towa nia swo jej ofe r ty na ³amach „Ra d cy Pra w ne -
go”, na stro nach www i w e- ma i lach ad re so wa nych do ad wo ka tów,

• mo ¿ li woœæ wpro wa dze nia nie obo wi¹zko wych wyk³adów dla ap li -
kan tów na te mat dzia³al no œci or ga ni za cji po zarz¹do wych i pra cy pro
bono po uz god nie niu z iz ba mi okrê go wy mi,

• mo ¿ li woœæ ucze st ni c twa pra wni ków z orga ni za cja mi po zarz¹do wy -
mi w otwa r tych szko le niach orga ni zo wa nych przez ko r po ra cjê.

Ponad to se kre tarz KRRP z re zerw¹ od niós³ siê do mo ¿ li wo œci two rze nia
list ra d ców uw z glêd niaj¹cych ich spe cja li za cje w pra wie oraz wy ra zi³ oba wê,
¿e nie ma mo ¿ li wo œci zmia ny pro gra mu szko le nia ap li kan tów (w tym mo ¿ li -
wo œci od by wa nia praktyk w organizacjach poradniczych).

Ko le j ne spo t ka nie odby³o siê w Na cze l nej Ra dzie Ad wo ka c kiej, pod czas
któ re go adw. Sta nis³aw Ry mar zadeklarowa³, ¿e:

• pod czas spo t ka nia NRA w dniach 23-24 wrze œ nia roz wa ¿o ne zo -
stan¹ po stu la ty or ga ni za cji po zarz¹do wych,

Wspó³pra ca or gan iza cji po zarz¹do wych z kor por acj ami praw nic zymi 51



• po pie ra ini cja ty wê zaan ga ¿o wa nia ap li kan tów ad wo ka c kich do od -
by wa nia pra ktyk w or ga ni za cjach po zarz¹do wych i po sze rze nia wy -
k³adów apli ka cy j nych o in fo r ma cje na te mat dzia³al no œci or ga ni za cji 
po zarz¹do wych i pra cy pro bono.

• po win no siê sze rzej za an ga ¿o waæ ad wo ka tów se nio rów do pra cy pro 
bono,

• wes prze ideê two rze nia list ad wo ka tów uw z glêd niaj¹cych ich spe -
cja li za cje w pra wie,

• or ga ni za cje po rad ni cze do stan¹ mo ¿ li woœæ za pre zen towa nia swo jej
ofe r ty na ³amach „Pa le stry”, na stro nach www i w e- ma i lach ad re so -
wa nych do ad wo ka tów.

Wy ni ki prze pro wa dzo nych roz mów oraz nawi¹za nych kon ta któw na po -
zio mie lo ka l nym za pe w ne bêd¹ wi do cz ne do pie ro po pe w nym cza sie. Aby
jed nak za ko ñ czo ny pro jekt nie po zo sta³ bez wi do cz nych re zu l ta tów czy te¿
bez kon ty nu a cji, kie ro wa na prze ze mnie Fun da cja Uni wer syte c kich Po rad ni
Pra wnych zo bo wi¹za³a siê, i¿ bê dzie ko or dy no waæ dalsz¹ wspó³pra cê z kor -
po ra cja mi pra wni czy mi na po zio mie ogól no po l skim i za bie gaæ o re a li za cjê
przy naj mniej naj wa¿ nie j szych z pod nie sio nych po stu la tów. Ju¿ w naj bli ¿ -
szym cza sie wy sto so wa na zo sta nie in fo r ma cja za pra szaj¹ca pra wni ków pra -
kty ków do wspó³pra cy z orga ni za cja mi po zarz¹do wy mi (na ³amach cza so pism 
kor pora cy j nych, na stro nach www i rozes³ana e- ma i lem), re zu l ta ty pro je ktu
prze ka za ne zo stan¹ do or ga ni za cji po zarz¹do wych ucze st nicz¹cych w spo t ka -
niach lo ka l nych w celu za chê ce nia ich do or ga ni za cji wspó l nych przed siê w -
ziêæ z okrê go wy mi iz ba mi i radami, kontynuowane bêd¹ rozmowy na temat
mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów, w tym przede wszystkim
zorganizowania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych.

Wie rzê, ¿e za ko ñ czo ny pro jekt od niós³ znacz¹cy su kces, a jego re zu l ta ty
bêd¹ po sze rza ne wraz z po dej mowa ny mi dzia³ania mi wpro wa dzaj¹cymi w ¿y -
cie wy ¿ej sfo r mu³owa ne po stu la ty i przyk³ady do brych roz wi¹zañ s³u¿¹cych
po pra wie œwia do mo œci pra wnej oby wa te li oraz dostêpu obywateli do prawa.
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