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Wspó³praca organizacji
pozarz¹dowych z korporacjami prawniczymi
W organizacjach zajmuj¹cych siê poradnictwem prawnym, obywatelskim
oraz informacj¹ prawn¹ ju¿ jakiœ czas temu zauwa¿ono, ¿e dla dalszego rozwoju i poprawy jakoœci œwiadczonych us³ug potrzebna jest bli¿sza wspó³praca
z prawnikami praktykami. Wspó³praca tego typu niew¹tpliwie by³a dotychczas jedynie incydentalna i niestety nietrwa³a. Odpowiadaj¹c na oczekiwania
organizacji poradniczych, Rada Ekspertów Programu „Obywatel i Prawo II”
zleci³a Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych realizacjê projektu
„Wspó³praca organizacji pozarz¹dowych z korporacjami prawniczymi”.
Najwa¿niejsze celami projektu by³o lepsze wzajemne poznanie siê organizacji pozarz¹dowych i korporacji prawniczych oraz wypracowanie zasad
sta³ej i modelowej wspó³pracy. Projekt przeprowadzono w okresie od 1 paŸdziernika 2005 do 30 czerwca 2006 roku i sfinansowano z dotacji Instytutu
Spraw Publicznych, ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci.
W ramach programu odby³o siê 13 spotkañ lokalnych dotycz¹cych zasad
wspó³pracy prawników praktyków z organizacjami pozarz¹dowymi, prezentuj¹cych dobre praktyki dotychczasowej wspó³pracy oraz propozycje w zakresie mo¿liwej wspó³pracy w przysz³oœci. W spotkaniach wziê³o udzia³ 110 poradniczych organizacji pozarz¹dowych oraz 28 przedstawicieli korporacji prawniczych, w tym tak¿e sêdziowie i prokuratorzy. Spotkania odby³y siê w Warszawie, Bia³ymstoku, Gdañsku, Lublinie, Rzeszowie, Wroc³awiu, Opolu,
S³ubicach, Katowicach, £odzi, Krakowie, Olsztynie i Poznaniu.
W trakcie spotkañ okaza³o siê, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ organizacji pozarz¹dowych bior¹cych udzia³ w programie nie wspó³pracowa³a do tej pory
z prawnikami praktykami. Tak¿e przedstawiciele korporacji potwierdzili, i¿
obecnie ich wspó³praca z organizacjami pozarz¹dowymi udzielaj¹cymi
pomocy prawnej jest znikoma.
Jedynie osiem organizacji i jedna Okrêgowa Izba Radców Prawnych
mog³y zaprezentowaæ pozytywne doœwiadczenia ze swojej dotychczasowej
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pracy (Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka, kliniki prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Bia³ymstoku, Studencka Poradnia Prawna przy
Wy¿szej Szkole Administracji Publicznej w Bia³ymstoku, Fundacja Academia Iuris, Centrum Praw Kobiet, Centrum Interwencji Kryzysowych PCK
z Gdañska, Stowarzyszenie Obywatele – Obywatelom z £odzi, a tak¿e, ze strony korporacji, poznañska Okrêgowa Izba Radców Prawnych). Podstawowa
forma wspó³pracy – to konsultowanie przez prawników i wolontariuszy organizacji pozarz¹dowych prowadzonych przez siebie spraw z doœwiadczonymi
prawnikami praktykami. W przypadku studenckich poradni prawnych wspó³praca ta polega³a na merytorycznej opiece profesorów nad studentami udzielaj¹cymi porad i odbywaniu praktyk w kancelariach. Okaza³o siê ponadto, ¿e
to kontakty prywatne s¹ podstawowym czynnikiem umo¿liwiaj¹cym nawi¹zanie wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych z profesjonalnym prawnikami.
Warto tak¿e pokreœliæ, ¿e nie bez znaczenia okaza³y siê wyrobiona marka tych
organizacji, które ju¿ obecnie wspó³pracuj¹ z korporacjami, a tak¿e „trend
œwiatowy”, który mobilizuje kancelarie prawnicze do anga¿owania siê w prace pro publico bono.
Zdaniem przedstawicieli korporacji przyczyny niezbyt aktywnej wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi, to przede wszystkim sytuacja rynkowa
zmuszaj¹ca do wytê¿onej pracy, skutkuj¹cej brakiem czasu na w³¹czanie siê
w kolejne inicjatywy, ale tak¿e niewielkie zainteresowanie prac¹ pro publico
bono. Innymi, wskazanymi przez nich przyczynami s¹ pasywnoœæ prawników
praktyków, niechêtnych dzia³alnoœci innej ni¿ zawodowa, a tak¿e obawy
przed k³opotami we wspó³pracy z organizacj¹ pozarz¹dow¹. Odrêbn¹ kwesti¹
wymagaj¹c¹ uregulowania jest, zdaniem przedstawicieli korporacji, odpowiedzialnoœæ za szkodê, nawet niezawinion¹, wyrz¹dzon¹ dzia³alnoœci¹ wolontariuszy i osób wspó³pracuj¹cych z organizacjami pozarz¹dowymi. Jednoczeœnie jednak niektórzy przedstawiciele samorz¹du adwokackiego podkreœlili, ¿e
wspieranie prawniczych organizacji studenckich, których celem jest zdobywanie przez jej cz³onków doœwiadczenia i nabywanie wiedzy praktycznej, jest
swego rodzaju moralnym obowi¹zkiem korporacji.
Organizacje pozarz¹dowe zg³osi³y przede wszystkim potrzebê konsultacji
trudniejszych spraw z doœwiadczonymi prawnikami. Poza konsultacjami wa¿na wydaje siê tak¿e merytoryczna opieka profesorów nad studentami udzielaj¹cymi porad i mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach.
Rezultatem wiêkszoœci spotkañ by³o przedstawienie konkretnych propozycji dotycz¹cych zorganizowania wspó³pracy organizacji pozarz¹dowych
z korporacjami prawniczymi. Przedstawione poni¿ej rekomendacje stanowi¹
zbiór postulowanych form tej wspó³pracy, koncepcjê mo¿liwych do zrealizowania „dobrych praktyk”. Swoje uwagi i wnioski prezentowali zarówno
przedstawiciele korporacji, jak i organizacji pozarz¹dowych.
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Bezpoœrednia pomoc dla prawników i wolontariuszy z organizacji
pozarz¹dowych
Szkolenia prowadzone przez prawników praktyków dla cz³onków organizacji
pozarz¹dowych
– wyk³ady monograficzne i æwiczenia z tematów ustalonych przez organizacje, na przyk³ad bie¿¹ce zmiany przepisów, procedura s¹dowa
w konkretnych sprawach, na przyk³ad o ubezw³asnowolnienie, pozbawienie praw rodzicielskich itp.
– szkolenia z zakresu sporz¹dzania opinii prawnych i pisania pism procesowych,
– szkolenia z zakresu etyki prawniczej i praktycznych aspektów œwiadczenia pomocy prawnej,
– szkolenia z zakresu mediacji,
– mo¿liwoœæ odbywania praktyk w kancelariach przez studentów, którzy
bêd¹ mogli wykorzystaæ tê wiedzê w swojej pracy w organizacjach pozarz¹dowych.
Konsultacje
– uruchomienie „gor¹cej linii”, która dawa³aby wolontariuszowi poradni,
dzia³aj¹cemu w imieniu klienta, mo¿liwoœæ telefonicznego kontaktu
z przedstawicielem korporacji w szczególnie trudnych sprawach,
– bezp³atny dy¿ur korporacyjny w wymiarze ok. 1–2 godzin w tygodniu,
podczas którego istnia³aby mo¿liwoœæ konsultacji przyjêtych przez organizacje spraw,
– stworzenie portalu internetowego korporacji, na którym praktycy
udzielaliby wyjaœnieñ i odpowiedzi na pytania najczêœciej zadawane
przez organizacje pozarz¹dowe,
– stworzenie w siedzibach korporacji „zielonych skrzynek”, do której organizacje mog³yby przesy³aæ korespondencjê z zapytaniem prawnym.
Odpowiedzi na zadane pytania udziela³by w wolnym czasie i w miarê
mo¿liwoœci prawnik dzia³aj¹cy pro bono.
– przygotowanie „mapy” punktów na terenie województwa, w których
mo¿na uzyskaæ darmow¹ poradê prawn¹. Konieczne by³oby wyznaczenie dy¿urów i okreœlenie zasad, kryteriów i krêgu podmiotów
obs³uguj¹cych i obs³ugiwanych w takich punktach (w szczególnoœci
rozró¿nienie na miejsca, w których darmow¹ poradê prawn¹ mog¹ uzyskaæ osoby fizyczne, a w których organizacje pozarz¹dowe),
– mo¿liwoœæ szerszego zaanga¿owania we wspó³pracê poradnicz¹ aplikantów poprzez:
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• konsultowanie spraw z chêtnymi aplikantami podczas wyznaczonych dy¿urów,
• sprawowanie merytorycznej opieki przez wyznaczonego aplikanta
nad konkretn¹ organizacj¹ pozarz¹dow¹,
– organizowanie wspólnych sk³adek na reprezentacjê procesow¹, pokrywaj¹c¹ minimalne koszty pracy pe³nomocnika, w sytuacjach, gdy osobie w trudnej sytuacji ¿yciowej nie przyznano adwokata/radcy
prawnego z urzêdu.
– zwracanie siê z proœb¹ o konsultacje do prokuratury, która tak¿e ma kompetencje do wystêpowania w sprawach cywilnych i administracyjnych,
– nawi¹zanie przez organizacje pozarz¹dowe bliskiej wspó³pracy z Policj¹ w celu szerszego dotarcia do ofiar przestêpstw.

Zaanga¿owanie aplikantów do wspó³pracy z organizacjami
poradniczymi
– podjêcie przez w³adze naczelne NRA i KRRP decyzji w sprawie odbywania przez aplikantów choæby krótkich, ale obowi¹zkowych praktyk
w organizacjach pozarz¹dowych o charakterze poradniczym,
– organizacje pozarz¹dowe przyjmuj¹ce na praktykê aplikanta stworz¹
aplikantom odpowiednie warunki i miejsce pracy,
– organizowanie szkoleñ dla aplikantów (tak¿e s¹dowych i prokuratorskich) na temat specyfiki pracy w organizacjach poradniczych i pracy
z poszczególnymi grupami klientów, którymi zajmuj¹ siê organizacje pozarz¹dowe, to jest na przyk³ad ofiary przemocy domowej czy uchodŸcy.

Informowanie o dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych
i ich potrzebach
– koniecznoœæ czêstszego informowania korporacji o podejmowanych
przez organizacje pozarz¹dowe inicjatywach, celach swojej dzia³alnoœci, a tak¿e potrzebach z zakresu pomocy prawników praktyków,
– zapraszanie przedstawicieli samorz¹dów do wspó³pracy przy organizowanych projektach, a tak¿e do udzia³u w spotkaniach mniej formalnych,
– stworzenie bazy danych potrzeb organizacji pozarz¹dowych,
– wyznaczenie w ka¿dej organizacji poradniczej koordynatora nadzoruj¹cego i pilotuj¹cego wspó³pracê miêdzy dan¹ organizacj¹ a lokalnymi w³adzami korporacji wspó³pracy,
– informowanie i zachêcanie aplikantów do wspó³pracy z poradniami
prawnymi i innymi organizacjami pozarz¹dowymi,
– informowanie emerytowanych adwokatów i radców prawnych o potrzebach organizacji pozarz¹dowych.
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Propagowanie idei poradnictwa pro bono
– promocja organizacji pozarz¹dowych i idei poradnictwa pro bono,
– podejmowanie dzia³añ marketingowych, na przyk³ad w lokalnych mediach, prowadz¹cych audycje na temat bezp³atnych porad prawnych
oraz organizacji je udzielaj¹cych,
– stworzenie informacyjnej strony internetowej, na której znalaz³yby siê
krótkie notki o organizacjach poradniczych (adres, zakres dzia³ania)
oraz informacje o realizowanych projektach,
– przygotowywanie przez organizacje pozarz¹dowe cyklicznych bezp³atnych spotkañ, na wzór „bia³ych niedziel”, dla ludnoœci wiejskiej
w miejscowoœciach szczególnie dotkniêtych bied¹, bezrobociem etc.,
– informowanie o mo¿liwoœci pracy pro bono w trakcie cyklicznie odbywaj¹cych siê szkoleñ zawodowych dla sêdziów i prokuratorów, a tak¿e
dla aplikantów,
– zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych do prezentowania dzia³alnoœci swoich organizacji podczas wy¿ej wymienionych
szkoleñ.

Organizowanie wspólnych przedsiêwziêæ
– wspólna organizacja wydarzeñ kulturalno-naukowych, takich jak spotkania ze znanymi goœæmi, promocje ksi¹¿ek i spotkania z autorami,
konkursy sta¿owe, konkursy dla m³odzie¿y i studentów, gdzie merytoryczn¹ i honorow¹ pieczê sprawowaliby przedstawiciele korporacji
oraz fundowali drobne nagrody,
– przeprowadzenie cyklu spotkañ z przedstawicielami zawodów prawniczych w gimnazjach i szko³ach œrednich, wieñcz¹cego zajêcia o tematyce upowszechniaj¹cej wiedzê prawn¹, a prowadzonych w ramach
ró¿nych programów przez organizacje pozarz¹dowe,
– organizowanie przez organizacje pozarz¹dowe spotkañ przedstawicieli
korporacji z m³odzie¿¹ oraz krótkich konkursów dotycz¹cych wiedzy
obywatelskiej,
– wspó³praca w celu przygotowania projektów, maj¹cych na celu pozyskanie dla organizacji pozarz¹dowych œrodków, które by³yby przeznaczane na op³acenie profesjonalnej obs³ugi prawnej.
Przedstawiciele s¹downictwa i prokuratury dodatkowo wskazali mo¿liwoœæ kierowania do studenckich poradni prawnych ró¿nych kategorii osób,
które potrzebuj¹ pomocy prawnej, na przyk³ad osób niezamo¿nych, niebêd¹cych w stanie samodzielnie sporz¹dziæ pism i innych dokumentów. Koncepcja ta dotyczy tak¿e osób, które w trakcie trwania procesu maj¹ problem na
przyk³ad ze sformu³owaniem ¿¹dañ procesowych lub rozpoznaniem konsekwencji konkretnych ¿¹dañ, osób, wobec których brakuje przes³anek do usta-
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nowienia obroñcy z urzêdu, a tak¿e wysoce skonfliktowanych stron sporu,
który jako taki le¿y poza zasiêgiem zainteresowania prokuratury/s¹du b¹dŸ,
odpowiednio wczeœnie rozwik³any, mo¿e zostaæ poza tym zasiêgiem
utrzymany.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e uczestnicy spotkañ zwracali uwagê na koniecznoœæ
dbania o wysok¹ jakoœæ porad œwiadczonych przez organizacje pozarz¹dowe.
Zasugerowano, aby wszystkie organizacje poradnicze pragn¹ce nawi¹zaæ
sta³¹ wspó³pracê z prawnikami praktykami przyjê³y i wprowadzi³y w ¿ycie dokument wypracowany w 2005 roku przez organizacje poradnicze „Standardy
udzielania informacji prawnej oraz prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego”. Ponadto niezwykle cenna wydaje siê idea organizowania cyklicznych spotkañ organizacji pozarz¹dowych oraz korporacji w celu nawi¹zania
bli¿szej wspó³pracy, koordynacji wspólnych dzia³añ, a tak¿e wypracowywania nowych technik i form poradnictwa prawnego oraz zaproszenia do
wspó³pracy kolejnych podmiotów.
W podsumowaniu projektu odby³y siê jeszcze dwa niezmiernie wa¿ne
spotkania: z adw. Stanis³awem Rymarem, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz z prokur. W³adys³awem Lewandowskim, sekretarzem Krajowej
Rady Radców Prawnych. Spotkania te mia³y na celu podsumowanie spotkañ
lokalnych i zaprezentowanie wy¿ej opisanych postulatów naczelnym w³adzom
korporacji prawniczych z nadziej¹ na wsparcie przy wdra¿aniu niektórych
rozwi¹zañ lub dokonaniu trwa³ych zmian w organizacji pracy korporacji czy
te¿ kszta³ceniu aplikantów.
Podczas spotkania z W³adys³awem Lewandowskim zaproponowano organizacjom pozarz¹dowym:
• mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej oferty na ³amach „Radcy Prawnego”, na stronach www i w e-mailach adresowanych do adwokatów,
• mo¿liwoœæ wprowadzenia nieobowi¹zkowych wyk³adów dla aplikantów na temat dzia³alnoœci organizacji pozarz¹dowych i pracy pro
bono po uzgodnieniu z izbami okrêgowymi,
• mo¿liwoœæ uczestnictwa prawników z organizacjami pozarz¹dowymi w otwartych szkoleniach organizowanych przez korporacjê.
Ponadto sekretarz KRRP z rezerw¹ odniós³ siê do mo¿liwoœci tworzenia
list radców uwzglêdniaj¹cych ich specjalizacje w prawie oraz wyrazi³ obawê,
¿e nie ma mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów (w tym mo¿liwoœci odbywania praktyk w organizacjach poradniczych).
Kolejne spotkanie odby³o siê w Naczelnej Radzie Adwokackiej, podczas
którego adw. Stanis³aw Rymar zadeklarowa³, ¿e:
• podczas spotkania NRA w dniach 23-24 wrzeœnia rozwa¿one zostan¹ postulaty organizacji pozarz¹dowych,
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• popiera inicjatywê zaanga¿owania aplikantów adwokackich do odbywania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych i poszerzenia wyk³adów aplikacyjnych o informacje na temat dzia³alnoœci organizacji
pozarz¹dowych i pracy pro bono.
• powinno siê szerzej zaanga¿owaæ adwokatów seniorów do pracy pro
bono,
• wesprze ideê tworzenia list adwokatów uwzglêdniaj¹cych ich specjalizacje w prawie,
• organizacje poradnicze dostan¹ mo¿liwoœæ zaprezentowania swojej
oferty na ³amach „Palestry”, na stronach www i w e-mailach adresowanych do adwokatów.
Wyniki przeprowadzonych rozmów oraz nawi¹zanych kontaktów na poziomie lokalnym zapewne bêd¹ widoczne dopiero po pewnym czasie. Aby
jednak zakoñczony projekt nie pozosta³ bez widocznych rezultatów czy te¿
bez kontynuacji, kierowana przeze mnie Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych zobowi¹za³a siê, i¿ bêdzie koordynowaæ dalsz¹ wspó³pracê z korporacjami prawniczymi na poziomie ogólnopolskim i zabiegaæ o realizacjê
przynajmniej najwa¿niejszych z podniesionych postulatów. Ju¿ w najbli¿szym czasie wystosowana zostanie informacja zapraszaj¹ca prawników praktyków do wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi (na ³amach czasopism
korporacyjnych, na stronach www i rozes³ana e-mailem), rezultaty projektu
przekazane zostan¹ do organizacji pozarz¹dowych uczestnicz¹cych w spotkaniach lokalnych w celu zachêcenia ich do organizacji wspólnych przedsiêwziêæ z okrêgowymi izbami i radami, kontynuowane bêd¹ rozmowy na temat
mo¿liwoœci zmiany programu szkolenia aplikantów, w tym przede wszystkim
zorganizowania praktyk w organizacjach pozarz¹dowych.
Wierzê, ¿e zakoñczony projekt odniós³ znacz¹cy sukces, a jego rezultaty
bêd¹ poszerzane wraz z podejmowanymi dzia³aniami wprowadzaj¹cymi w ¿ycie wy¿ej sformu³owane postulaty i przyk³ady dobrych rozwi¹zañ s³u¿¹cych
poprawie œwiadomoœci prawnej obywateli oraz dostêpu obywateli do prawa.

