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Raporty 

 z konsultacji założeo systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

przeprowadzonych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. 

 

 

Na niniejszy dokument składają się protokoły z 21 spotkao konsultacyjnych, które zostały 

przeprowadzone w ramach projektu  „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” finansowanego z środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konsultacje 

dotyczyły propozycji modelowych rozwiązao dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz polityki 

paostwa w tym zakresie. Protokoły zostały przygotowane przez Partnerów w projekcie: Departament 

Pożytku Publicznego MPiPS, Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, INPRIS – Instytut Prawa i 

Społeczeostwa, Instytut Spraw Publicznych, Związek Biur Porad Obywatelskich. 

 

W celu zachowania przejrzystości dokumentu raporty zostały pogrupowane na pięd kategorii, 

które odpowiadają adresatom konsultacji przeprowadzanych przez poszczególnych Partnerów: 

I. Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych (Związek Biur Porad 

Obywatelskich) 

II. Konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i korporacji prawniczych (INPRIS – 

Instytut Prawa i Społeczeostwa) 

III. Konsultacje z przedstawicielami samorządu lokalnego (Instytut Spraw Publicznych) 

IV. Konsultacje z przedstawicielami administracji rządowej (Departament Pożytku Publicznego 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej)  

V. Konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego (Fundacja Uniwersyteckich Poradni 

Prawnych) 

 

Dodatkowo w załączniku zamieszczono szczegółowe raporty z poszczególnych konsultacji z 

organizacjami pozarządowymi. 
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Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

 
I.  Informacje podstawowe 

 

1. Data i miejsce konsultacji 

 

W ramach konsultacji modelowych rozwiązao systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego (w skrócie ppio) odbyło się dziewięd spotkao w ośmiu miastach Polski: Zielonej Górze, 

Szczecinie, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie oraz Gdyni1. Terminy i miejsca 

konsultacji oraz województwa, z których zapraszani byli przedstawiciele organizacji pozarządowych 

przedstawia tabela nr 1 

 
 
Tabela nr 1 - Terminy i miejsca konsultacji oraz województwa, z których zapraszani byli przedstawiciele 
organizacji pozarządowych 

                                                 
1
 Zaplanowane początkowo konsultacje w Rzeszowie nie zostały przeprowadzone, gdyż liczba organizacji 

potencjalnie zainteresowanych tematem tworzenia systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego wynosiła 
15, a jedynie 3 wykazały chęd udziału w spotkaniu. Organizacje z województwa podkarpackiego zostały zatem 
zaproszone do Lublina i Krakowa.  
W Warszawie natomiast przeprowadzono konsultacje dwukrotnie, gdyż liczba zainteresowanych organizacji 
wynosiła 115. 
 

data konsultacji miejsce konsultacji województwa 

20.03.2013 Zielona Góra lubuskie, wielkopolskie 

21.03.2013 Szczecin zachodniopomorskie 

27.03.2013 i 05.04.2013 Warszawa mazowieckie, łódzkie 

03.04.2013 Lublin lubelskie, podkarpackie 

08.04.2013 Wrocław dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie 

15.04.2013 Katowice śląskie, opolskie 
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2. Uczestnicy konsultacji 

 

W konsultacjach wzięło udział 131 osób reprezentujących 94 organizacje pozarządowe (lista 

organizacji w załączniku). Wśród uczestników spotkao były osoby zarządzające organizacjami 

świadczącymi usługi poradnictwa dla obywateli oraz osoby pracujące jako doradcy na co dzieo 

udzielający informacji i porad prawno-obywatelskich.  

 

Ze strony organizatora  - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez Partnerów 

projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację uczestników, 

 organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska –  moderatorka spotkao, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkao, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka oraz autorka raportu. 

 

Rekrutacja przedstawicieli organizacji pozarządowych odbywała się w dwóch etapach. 

 

a. I etap – przygotowawczy 

 

1. Stworzenie niezbędnych dokumentów pozwalających na rekrutację organizacji pozarządowych: 

 ogłoszenie rekrutacyjne, formularz zgłoszeniowy, zasady rozliczania kosztów dojazdu, 

 program konsultacji. 

16.04.2013 Kraków małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie 

24.04.2013 Gdynia 
pomorskie, podlaskie, warmiosko – mazurskie, 
kujawsko - pomorskie 
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2. Stworzenie bazy organizacji pozarządowych, potencjalnie zainteresowanych udziałem w 

konsultacjach. Baza powstała na podstawie: 

 bazy podmiotów poradnictwa prawnego i obywatelskiego_mapa08.02 xls opracowanej przez 

ISP 

 bazy organizacji pozarządowych znajdującej się na www.ngo.pl 

 stron internetowych udostępniających informacje na temat organizacji pozarządowych 

– www.poradnictwo.waw.pl 

– http://www.cirs.wroclaw.pl/index.php/spoleczestwo/14/836 

– http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=3379 

– http://ngo.krakow.pl/2911,ma,0,artykul,organizacje_pozarzadowe.html 

– http://www.zielona-gora.pl/PL/1495/Organizacje_pozarzadowe/ 

– http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_11044.asp 

– http://www.katowice.eu/ngo/test2.html 

– http://www.gdynia.pl/dla/mieszkancow/GCOP/300_.html 

 

b. II etap – rekrutacja 

 

Rekrutacja pośrednia polegała na dystrybucji informacji o konsultacjach i opublikowaniu dziewięciu 

ogłoszeo wraz z dokumentami rekrutacyjnymi na stronach internetowych: 

– http://dolnoslaskie.ngo.pl 

– http://lubelskie.ngo.pl 

– http://lubuskie.ngo.pl 

– http://malopolskie.ngo.pl 

– http://mazowieckie.ngo.pl 

– http://pomorskie.ngo.pl 

– http://zachodniopomorskie.ngo.pl 

– http://slaskie.ngo.pl 

– http://wiadomosci.ngo.pl 

 

http://dolnoslaskie.ngo.pl/
http://lubelskie.ngo.pl/
http://lubuskie.ngo.pl/
http://malopolskie.ngo.pl/
http://mazowieckie.ngo.pl/
http://pomorskie.ngo.pl/
http://zachodniopomorskie.ngo.pl/
http://slaskie.ngo.pl/
http://wiadomosci.ngo.pl/
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1. Rekrutacja bezpośrednia polegała na wysłaniu 389 maili i przeprowadzeniu 271 rozmów 

telefonicznych z organizacjami pozarządowymi. W trakcie rekrutacji telefonicznej przedstawiana 

była organizacjom idea projektu stworzenia w Polsce systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego oraz wyjaśniany był cel konsultacji. Tabela nr 2 przedstawia rekrutację 

bezpośrednią w liczbach. Organizacje, które odmawiały wzięcia udziału w konsultacjach podawały 

najczęściej jako główne powody swojej decyzji albo niechęd wobec konsultacji społecznych 

podyktowaną dotychczasowym doświadczeniem, które pokazuje, że organizacje pozarządowe 

bywają zapraszane na konsultacje społeczne pro forma - poświęcają swój czas a później ich opinie 

nie są brane pod uwagę, albo dysponowanie zbyt małymi zasobami ludzkimi, co uniemożliwia 

oddelegowanie osób na konsultacje bez zakłócenia bieżącej działalności organizacji. W rezultacie 

przeprowadzonej rekrutacji na konsultacje zgłosiło się 132 przedstawicieli organizacji 

pozarządowych a udział wzięło 131 osób. 

 

Tabela nr 2 - Rekrutację bezpośrednią w liczbach z podziałem na poszczególne miejsca przeprowadzonych 
konsultacji 

data 
konsultacji 

miejsce 
konsultacji 

liczba wysłanych 
zaproszeo 
mailowych 

liczba kontaktów 
telefoniczny 

 

liczba 
nadesłanych 

zgłoszeo 

liczba osób 
obecnych na 
konsultacji 

20.03.2013 Zielona Góra 37 30 17 14 

21.03.2013 Szczecin 22 20 8 8 

27.03.2013 Warszawa 115 70 13 13 

03.04.2013 Lublin 48 38 12 13 

05.04.2013 Warszawa 0 0 18 15 

08.04.2013 Wrocław 48 33 16 17 

15.04.2013 Katowice 36 20 18 20 

16.04.2013 Kraków 33 25 14 14 

24.04.2013 Gdynia 50 35 19 17 

razem  389 271 135 131 
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II. Opis przebiegu spotkao konsultacyjnych 

 

Konsultacje przebiegały według przedstawionego poniżej planu2. 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeo projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujących nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 relacja z przebiegu dotychczas zrealizowanych działao, 

 zaprezentowanie modelu poprzez omówienie jego głównych elementów (prezentacja), 

 wyjaśnienie przyczyn i kontekstu wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami zasad 

pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. Wyjątkiem było spotkanie w Lublinie, gdzie 

na prośbę organizacji formuła konsultacji została zmodyfikowana i zamiast metody warsztatowej 

spotkanie miało formę dyskusji.  

 

Efektem spotkao są zapisy w formacie mp3 na nośniku przenośnym, zestaw materiałów z zapisanymi 

przez grupy konsultacyjne uwagami, opiniami i rekomendacjami. Wszystkie materiały oraz osobista 

obecnośd na spotkaniach osoby odpowiedzialnej za powstanie raportu posłużyły do przygotowania 

niniejszego dokumentu. 

 

W czasie każdego ze spotkao moderatorki dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego 

wyrażania opinii przez uczestników, tak aby w rezultacie móc przekazad pozostałym partnerom 

projektu ppio miarodajne stanowisko organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

                                                 
2
 Szczegółowy program spotkania został dołączony do niniejszego raportu jako  załącznik nr 2. 
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III. Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

 

1. Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych przeanalizowali każdy z zaproponowanych w modelu 

wariantów odnoszący się do beneficjentów systemu bezpłatnego poradnictwa prawno-

obywatelskiego. Pomimo faktu, że model prezentuje cztery warianty, w odbiorze uczestników 

konsultacji, przedstawione propozycje rozwiązao systemowych sprowadzają się do wyboru między 

powszechnym dostępem do usług poradniczych albo dostępem ograniczonym kryteriami. 

 

Organizacje opowiadały się za powszechnym dostępem do bezpłatnego poradnictwa prawno-

obywatelskiego3. Uznano, że pomoc informacyjna i poradnicza powinna byd dostępna dla każdej 

osoby zgłaszającej się po takie wsparcie. Wariant zakładający nieograniczony dostęp do informacji i 

porad prawno-obywatelskich wybierany był jako najbardziej zasadny i łatwy we wprowadzeniu.  

 

Propozycją, którą reprezentanci organizacji mogliby poprzed, była propozycja powszechnego dostępu 

do informacji i ograniczonego do poradnictwa z tym, że postulowano, aby zastosowad wyłącznie 

kryterium kategorii spraw. Tym samym wypracowano w czasie konsultacji piąty wariant modelu ppio 

dotyczący beneficjentów – bezpłatny i powszechny dostęp do informacji a ograniczony dostęp do 

porad prawno-obywatelskich jedynie kategorią spraw.  

 

Zdaniem uczestników konsultacji, model zakładający powszechny dostęp do pomocy informacyjnej  

i prawnej ma najwięcej mocnych stron a najważniejsze zalety takiego modelu to: 

                                                 
3
 W głosowaniu na poszczególne warianty przedstawione w modelu, głosy rozkładały się w następujący sposób: 

83% głosów oddano na wariant powszechnego dostępu  i 17% głosów na warianty wprowadzające ograniczenia 
dostępu do poradnictwa (9% głosów na wariant II, 3% głosów na wariant III, 5% głosów na wariant IV). 
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 zgodnośd z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (“Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy 

mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”)4, 

 traktowanie na równi wszystkich, którzy szukają pomocy informacyjnej i porad prawno-

obywatelskich, 

 otwartośd, powszechnośd, 

 kształtowanie i zwiększenie świadomości prawnej obywateli, 

 brak stygmatyzacji wynikającej z konieczności udowadniania prawa do informacji i 

poradnictwa obywatelskiego poprzez dostarczanie dokumentów potwierdzających status 

majątkowy, stan zdrowia, sytuację rodzinną, 

 podmiotowe traktowanie osób zgłaszających się po pomoc, 

 system oparty na takich zasadach będzie odzwierciedlał rzeczywistą mapę problemów, 

potrzeb  

i grup osób szukających wsparcia, 

 zachowanie idei kształtowania społeczeostwa obywatelskiego, dla której oddolnie powstało  

i działa większośd punktów pomocy informacyjnej i prawnej, 

 brak biurokracji co stwarza inną jakośd niż w przypadku instytucji paostwowych  

i samorządowych,  

 docieranie z pomocą również do młodzieży i dzieci5, 

 zapobieganie sytuacjom, pozostawienia bez pomocy osób potrzebujących informacji lub 

porady prawno-obywatelskiej, 

 uwzględnienie potrzeby zachowania anonimowości niektórych klientów. 

 

W opinii organizacji, najważniejszą przeszkodą dla wprowadzenia otwartego modelu ppio mógłby byd 

brak środków finansowych. Inne słabe strony lub zagrożenia dla powszechnego dostępu do informacji  

i poradnictwa prawno-obywatelskiego, na które wskazywały organizacje to: 

                                                 
4
 Art. 32., 1 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie 

Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 
r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
5 

Doświadczenie pracy doradców potwierdza potrzebę udzielania pomocy przynajmniej informacyjnej dzieciom i 
młodzieży (sytuacje dotyczące przemocy w rodzinie). 
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 ograniczona liczba placówek świadczących taką pomoc przy braku wystarczających środków 

finansowych, 

 zbyt duża liczba osób zgłaszających się po pomoc w porównaniu z liczbą doradców, 

 niebezpieczeostwo powierzchowności informacji/porady przy zbyt dużej liczbie klientów, 

 korzystanie z pomocy przez osoby, które byłoby stad na pomoc kancelarii prawnych, 

 możliwośd kreowania postawy bezradności wyuczonej, kiedy to w najmniejszej sprawie 

obywatele będą szukali pomocy z zewnątrz. 

 

Pomimo przytoczonych powyżej opinii organizacje negatywnie oceniały warianty wprowadzające 

ograniczenia w dostępie do informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego. Zdecydowanie 

odrzucano ograniczenia ze względu na wiek klientów lub status majątkowy. Podnoszono argumenty, 

że im więcej wprowadzi się ograniczeo, tym bardziej zostanie wypaczona idea poradnictwa6, a koszty 

obsługi systemu wcale nie muszą byd mniejsze7. Ponadto sygnalizowano, że wprowadzenie kryteriów 

dostępu do poradnictwa obywatelskiego jest niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej8 oraz 

dyrektywami Ministerstwa Sprawiedliwości i Unii Europejskiej9 stosowanymi w pracy z ofiarami 

przestępstw. 

                                                 
6 

W praktyce organizacjom zdarza się odmawiad udzielenia pomocy, ale są to wyjątki i jedyne kryterium, jakie 
wówczas stosują to znaczna korzyśd majątkowa, którą odniósłby klienta. 
7
 W modelu podano obliczenia dotyczące kosztów systemu powszechnego i otwartego, ale nie obliczono i nie 

podano kosztów obsługi systemu wprowadzającego ograniczenia związanej z koniecznością wydawania przez 
instytucje zaświadczeo potwierdzających prawo klientów do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej 
natomiast koszty czasu pracy doradców biur ppio przy gromadzenia i weryfikacji nie zostały skalkułowane. 
8 

“Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” - Art. 
32.,1 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 
w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., 
podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
9
 “(…)ofiary przestępstw powinny byd za takie uznawane oraz traktowane z szacunkiem, w sposób taktowny i 

profesjonalny, bez dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, na przykład ze względu na rasę, kolor skóry, 
pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub 
wszelkie inne poglądy, przynależnośd do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawnośd, wiek, 
płed, ekspresję i tożsamośd płciową, orientację seksualną, status pobytowy czy stan zdrowia. We wszelkich 
kontaktach z właściwym organem działającym w ramach postępowania karnego i wszelkimi służbami mającymi 
kontakt z ofiarami, takimi jak służby udzielające wsparcia ofiarom lub świadczące usługi w zakresie 
sprawiedliwości naprawczej, należy brad pod uwagę sytuację osobistą, najpilniejsze potrzeby, wiek, płed, 
ewentualną niepełnosprawnośd oraz poziom dojrzałości ofiar przestępstw, przy pełnym poszanowaniu ich 
integralności fizycznej, psychicznej i moralnej. Ofiary przestępstw powinny byd chronione przed wtórną i 
ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz przed odwetem, powinny otrzymad odpowiednie wsparcie 
ułatwiające odzyskanie równowagi oraz uzyskad należyty dostęp do wymiaru sprawiedliwości.” – Art 8 - 
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Do słabych stron i zagrożeo każdego z wariantu wprowadzającego kryteria dostępności dla 

beneficjentów zaliczano natomiast: 

 wyłączenie z systemu ppio osób, do których jest on między innymi adresowany; paradoksalnie 

tworzenie barier dla osób, dla których system miałby działad 10, 

 stygmatyzacja osób korzystających z bezpłatnego poradnictwa11, 

 błędne założenie, że grupy osób wymienione w różnych wariantach, jako szczególnie 

potrzebujące takiego wsparcia, przychodzą po poradę i informację ze względu na swój status, 

gdy tymczasem najczęściej przychodzą ze względu na problem, który mógłby dotyczyd i innych 

„kategorii” osób; nadużyciem jest stwierdzenie, że osoby np. uzależnione wymienione w 

jednym z wariantów szczególnie potrzebują pomocy prawnej i dlatego są właściwymi 

beneficjentami systemu ppio, 

 biurokracja - koniecznośd weryfikacji spełniania kryteriów sprawi, że obywatel szukający 

informacji lub porady zderzy się z biurokracją; biura informacji i poradnictwa prawno-

obywatelskiego upodobnią się do wielu innych instytucji publicznych poprzez nadmierny 

formalizm, 

 brak możliwości udzielenia pomocy w przypadku sytuacji, gdy pomoc ta jest potrzebna 

natychmiast (upływający termin sprawy urzędowej, przemoc itd.), 

 brak podstawy prawnej, na mocy której można wymagad informacji o dochodach oraz brak 

możliwości sprawdzenia aktualnego stanu majątkowego osoby zgłaszającej się po pomoc, 

                                                                                                                                                           
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. Ustanawiająca normy 
minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 
2001/220/WsiSW. 
10 

Osoby, które zgłaszają się do punktów informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego niejednokrotnie 
potrzebują pomocy przy uzyskaniu czy wypełnianiu urzędowych dokumentów np. o przyznanie lokalu socjalnego. 
Wymóg dostarczenia zaświadczeo potwierdzających spełnianie określonych kryteriów np. potwierdzających 
status majątkowy lub status jako osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej, uzależnionej może spowodowad, że 
osoby te nie zgłoszą się po pomoc albo z niej zrezygnują, pozostając na obrzeżu życia społecznego.  
11

 Oczekiwanie od osoby ubogiej, chorej, osieroconej itd. potwierdzenia swojego statusu czy to w formie 
dokumentów uzyskiwanych od właściwych instytucji, czy poprzez złożenie „tylko” oświadczenia, wypełnienie 
ankiety jest dodatkową stygmatyzacją, która w takim miejscu, jak punkt pomocy informacyjnej i prawnej nie 
może mied miejsca. Jako przykład niewłaściwej praktyki w tym zakresie organizacje podawały przykład 
wprowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości systemu finansowania postpenitencjarnego, w ramach 
którego osoba, której udzielana jest pomoc wypełnia kwestionariusz, zaznaczając w odpowiedniej rubryce swój 
status - „jestem ofiarą: gwałtu, przemocy....” - „zaznacz właściwe”. 
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 wysokośd dochodu nie jest miarodajną informacją o sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc12, 

 ograniczenie dostępu do informacji i poradnictwa dla osób potrzebujących pomocy a 

nieznacznie przekraczających dochód13 i koniecznośd odmowy udzielenia informacji lub porady 

w takich sytuacjach niszczy ideę poradnictwa obywatelskiego, 

 pozostawienie bez pomocy osób, które zgłaszają się po pomoc, które chcą zachowad 

anonimowośd, 

 wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc z powodu konieczności dostarczenia dokumentów 

potwierdzających status osoby lub sytuację majątkową oraz z powodu konieczności weryfikacji 

tych dokumentów przez biuro świadczące usługi poradnictwa, 

 stawianie wymogu, aby dziecko szukające informacji lub porady przyszło z opiekunem 

prawnym nie uwzględnia faktu, że dziecko może szukad pomocy dlatego, że nie może liczyd na 

swojego opiekuna prawnego np. gdy to opiekun prawny jest sprawcą przestępstwa14, 

 zbyt uproszczona, niewłaściwie określona kategoria wiekowa, gdyż np. w prawie karnym 

istnieje odpowiedzialnośd od 17 roku życia i w takich sprawach osoba, nie mogłaby skorzystad 

z pomocy, 

 wprowadzenie kryterium wieku (13 lat) mija się z założonym w modelu celem - jeśli 13-latek 

zgłasza się po informację lub poradę z opiekunem prawnym to odbiorcą porady jest opiekun a 

nie dziecko, 

 koniecznośd wpisania w system ppio instytucji odwoławczej, która rozstrzygałaby sporne 

kwestie pomiędzy ośrodkiem poradniczym a klientem, któremu została odmówiona; 

odmówienie udzielenia porady wymaga stworzenia i wprowadzenia procedury odwoławczej, 

                                                 
12

 Z praktyki poradniczej wynika, że skupienie w modelu na dochodach a nie koniecznych wydatkach nie jest 
właściwym rozwiązaniem, kiedy przykładowo po pomoc przychodzą: 

- osoba o dochodach przekraczających proponowane w modelu, wyznaczające granice dostępności do 
informacji i poradnictwa, a mająca na utrzymaniu wielodzietną rodzinę albo dziecko, którego 
rehabilitacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, przekraczającymi wysokośd zarobków, 

- osoba o dobrej albo nawet bardzo dobrej sytuacji finansowej, która doświadczyła przemocy (w jej 
przypadku wartością samą w sobie jest fakt, ze zgłosi się po pomoc). 

13
 Powielona zostaje sytuacja, jaka istnieje np. w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, kiedy osoba 

przekraczająca nieznacznie dochód nie ma prawa do otrzymania świadczenia.  
14

 Przykłady dramatycznych sytuacji, które trudno przytoczyd w poniższym raporcie może podad każda 
organizacja zajmująca się pomocą dzieciom. 
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 opłata manipulacyjna od osób, które mogłyby zapłacid za poradę powoduje objęcie punktów 

poradnictwa obywatelskiego obowiązkiem podatku VAT stanowi dodatkowe, niepotrzebne 

komplikacje). 

 

Jako atuty systemu ppio zbudowanego w oparciu o kryteria dostępności i ograniczających w ten 

sposób dostęp do usług bezpłatnej pomocy informacyjnej i poradnicze wymieniano: 

 intencjonalne adresowanie pomocy do osób najbardziej potrzebujących, 

 zwrócenie uwagi na osoby wykluczane społecznie, 

 zapobieganie sytuacji korzystania z pomocy przez osoby, które stad na opłacenie usługi  

w kancelarii prawnej, 

 objęcie poradnictwem osób prawnych i ułomnych osób prawnych, w tym organizacji 

pozarządowych. 

 

Doświadczenie organizacji pozarządowych pokazuje, że korzystanie z porad i informacji przez osoby, 

które stad na usługę kancelarii prawnej, jest znikome. Niektóre organizacje sprawdziły, że koszty 

związane z obsługą administracyjną rozwiązao wprowadzających kryteria dostępu są większe niż 

koszty udzielania porad wszystkim zgłaszającym się osobom. Dysponują one danymi, z których wynika, 

że odsetek osób, które skorzystają z pomocy a mogłyby opłacid usługę prawnika wynosi 1,3%15. Takie 

sytuacje stanowią zatem margines spraw i nie warto ze względu na nie wprowadzad kryteriów 

ograniczających dostęp do poradnictwa. Kryteria ograniczające dostęp do systemu ppio z jednej strony 

wydłużą czas oczekiwania na poradę, z drugiej zaś wiążą się z kosztami w postaci wynagrodzeo za czas 

pracy urzędników wystawiających określone zaświadczenia oraz wynagrodzeo za czas pracy doradców 

w punktach pomocy prawnej, którzy będą weryfikowad i archiwizowad wymagane dokumenty.  

 

Istotną kwestią, która oprócz problemu powszechnej dostępności lub jej braku wywoływała dyskusje, 

była dostępnośd do usług bezpłatnego poradnictwa dla osób prawnych i ułomnych osób prawnych. 

W tym przypadku głosy przedstawicieli organizacji pozarządowych były podzielone. Przeważały opinie, 

że system ppio powinien byd adresowany do osób fizycznych, chod przyznawano, że informacja i 

                                                 
15

 Informacje uzyskane od Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych z Lublina. 
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pomoc prawna jest potrzebą również osób prawnych i ułomnych osób prawnych w tym organizacji 

pozarządowych. 

 

2. Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego 

 

Uczestnicy konsultacji wypowiadali się na temat przedstawionych w modelu ppio czterech wariantów 

organizacji systemu. Żadna z propozycji nie znalazła w całości akceptacji środowiska pozarządowego, 

chod w każdej uwagę zwracały elementy zasadne z punktu widzenia organizacji systemu poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce. Podkreślano, że w każdym z analizowanych wariantów modelu 

brakuje stabilizacji finansowej dla systemu ppio. 

 

Jako najbardziej optymalny ze względu na obiektywizm przy wyborze usługodawców oraz skutecznośd  

i efektywnośd działao (skali kontraktowania usług) wskazywano system poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego oparty na sieci spełniających określone standardy podmiotów świadczących usługi 

poradnicze, którym to podmiotom, za pośrednictwem instytucji działających na szczeblu samorządu 

wojewódzkiego, przekazywane byłyby w wyniku otwartych konkursów ofert zadania publiczne  

na zasadach powierzania16 wraz z udzieleniem wieloletniej dotacji17. Systemem zarządzałaby 

natomiast instytucja na szczeblu krajowym umocowana przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej 

(np. jeden z departamentów ministerstwa) wspierana przez ciało doradcze wzorowane na Radzie 

Pożytku Publicznego. Rada składałaby się z przedstawicieli ministerstwa, samorządu wojewódzkiego, 

przedstawicieli partnerów społecznych realizujących usługi poradnicze. Poradnictwo prawne  

i obywatelskie byłoby współfinansowane przez budżet centralny i wojewódzki. Dobrym pomysłem 

wydawało się także organizacjom stworzenie celowego funduszu zewnętrznego. Przekazywanie 

                                                 
16

 Powierzania a nie wspierania, ponieważ w przypadku wspierania usługodawca musi wykazać się wkładem 

własnym, 

 
17 

Obecnie organizacje pozarządowe pracują „od projektu do projektu”. Brak ciągłości finansowania powoduje,  

że rozpadają się budowane od podstaw zespoły – gwarantujący jakość usług poradniczych. Z końcem 

krótkoterminowego okresu finansowania odchodzą ludzie, którzy są kapitałem miejsc typu ośrodki poradnictwa 

obywatelskiego i których doświadczenie jest bezcenne.  
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środków musiałoby uwzględniad wiele czynników, ale jednym z nich, na które organizacje zwracały 

uwagę, powinna byd liczba mieszkaoców danej jednostki administracyjnej18.  

 

Gdyby jakaś rola w systemie zarządzania miała przypaśd organizacji pozarządowej, organizacja ta 

powinna byd federacją organizacji poradniczych włączonych do systemu ppio.  

 

Dostrzegając wartośd współpracy z lokalnymi władzami na szczeblu gminy i powiatu np. w tworzeniu 

polityk lokalnych, organizacje pozarządowe jednocześnie zdecydowanie odrzucały warianty opierające 

system ppio na samorządach powiatowych lub gminnych.  

 

Przeciwko wariantom, w których system opiera się na finansowaniu z budżetu powiatów i gmin  

oraz odpowiedzialności powiatów i/lub gmin za administrację i organizację systemu ppio wysuwano 

następujące argumenty: 

 rozwiązania takie są najbardziej uwikłane w konteksty lokalne, 

 kiedy finansowanie oraz kontrola leżą w kompetencjach władz lokalnych zagrożona jest 

autonomia i niezależnośd usługodawców, 

 powstaje konflikt interesów, gdy usługodawca musiałby doradzad w sprawach sporu między 

np. obywatelem a jednostką samorządu, która bezpośrednio odpowiada za przekazywanie 

usługodawcy środków, sprawuje kontrolę, nadaje i odbiera certyfikaty, 

 negatywne decyzje urzędników odnośnie wyboru organizacji ubiegających się o powierzenie 

zadania publicznego z zakresu ppio mogłyby nie wynikad z obiektywnej oceny, ale byd 

podyktowane uprzedzeniami związanymi z działalnością organizacji przeciwko instytucjom 

lokalnym, kiedy np. doradztwo dotyczyłoby spraw spornych między instytucjami publicznymi  

a obywatelem, 

 organy władzy szczebla gminnego, czy powiatowego przyzwyczajone są do symbiozy  

z określonymi organizacjami, 

                                                 
18 

Organizacje, rozpatrując każdy z zaproponowanych w modelu wariantów struktury systemu, rekomendowały 

przede wszystkim przeprowadzenie konsultacji na poziomie wojewódzkim z samorządami, tak aby uwzględnić 

miejscowe, wprowadzone w życie rozwiązania problemu dostępności do pomocy informacyjnej i prawnej.  
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 budżety powiatów i gmin nie sfinansują systemu ppio, możliwośd finansowania ppio ze 

środków powiatów i gmin jest dyskusyjna i zagraża ciągłości świadczonych usług poradniczych, 

 w przypadku organizacji działających na terenie większym niż powiat, pojawi się problem, 

gdzie powinny ubiegad się o środki oraz komu mają podlegad.  

 

Poniżej przytoczone zostały poszczególne opinie odnośnie do każdego z proponowanych wariantów 

ppio dotyczących organizacji systemu i instytucji zarządzających. 

 

a. wariant I 
Za poradnictwo obywatelskie odpowiedzialne są samorządy gminne i powiatowe. 
Na szczeblu centralnym działają dwie instytucje: Krajowy Ośrodek Wspierania 
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - wyznaczający standardy, pełniący 
funkcję kontrolne, wspierające oraz Rada ds. Poradnictwa Prawnego i 
Obywatelskiego - nadzorująca KOWPPiO, określająca kierunki polityki w zakresie 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
 

Organizacje uznały, że mocną stroną takiego rozwiązania jest dobre rozpoznanie przez samorządy 

lokalne potrzeb i spraw charakterystycznych dla danego obszaru oraz podmiotów działających  

w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

 

Słabą stronę dostrzegano w zbyt rozbudowanej strukturze, którą ten wariant zakłada oraz 

rozbudowanej biurokracji związanej z dystrybucją środków na poradnictwo. Podkreślano, że pomimo 

sześciu poziomów zarządzania i administrowania wpisanych w strukturę zacierają się kompetencje 

poszczególnych instytucji (doradcze i wykonawcze).  

 

Zauważono też, że przedstawione rozwiązanie może byd drogie ze względu na koniecznośd powołania  

w każdej gminie punktu ppio. Rekomendowano zatem zrzeszanie się gmin, tak aby biura ppio 

powstawały adekwatnie do potrzeb danego regionu. 
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W odniesieniu do Rady ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego uznano, że właściwszym organem 

zarządzającym systemem byłby powołany oddzielny Departament ukonstytuowany przy Ministerstwie 

Pracy i Polityki Społecznej19. 

 

b. wariant II 
Za dostępnośd do usług w ramach modelu ppio odpowiada paostwo oraz samorząd 
województwa. Urzędy marszałkowskie zarządzają wdrażaniem systemu ppio, koordynują 
udzielanie poradnictwa na terenie województwa, z podmiotami niepublicznymi 
kontraktują usługi na podstawie otwartych konkursów ofert. Całośd modelu zarządzana 
jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady Poradnictwa 
Prawnego i Obywatelskiego. 
 

Organizacje zaznaczały, że mocną stroną takiego rozwiązania są: 

 zapewnienie ciągłości usług poradniczych, 

 duża dostępnośd do usług dla beneficjentów, 

 spójnośd systemu, 

 jednolita standaryzacja, 

 jednolite metody kontroli jakości, 

 łatwośd wprowadzenia. 

 

Słabą stroną tak zbudowanego systemu byłoby: 

 duże koszty ze względu na obligatoryjne utrzymanie poziomu minimum tzn. jednego punktu 

informacyjny w każdej gminie i jednego w powiecie abstrahujące od potrzeb regionu i liczby 

mieszkaoców, 

 słabe rozeznanie potrzeb z poziomu władzy centralnej,  

 trudnośd w spełnieniu przez instytucję centralną zadania certyfikacji wszystkich 

usługodawców, 

 wyspecjalizowane organizacje, świadczące pomoc informacyjną i poradniczą dla określonej 

grupy osób lub w przypadku określonych problemów, mogłyby nie otrzymad finansowania na  

tę działalnośd w tym wariancie, 

                                                 
19

 Rada niekoniecznie musi być przy MPiPS. Za MPiPS przemawia fakt, że działa ono w szerszym kontekście niż 

MS, a gro porad dotyczy życia obywatela w szerokim kontekście. Natomiast system zarządzany centralnie przez 

MS a nie MPiPS może zagwarantować właściwą kontrolę merytoryczną. 
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 udział podmiotów komercyjnych np. kancelarii prawnych w otwartych konkursach na 

realizację zadao publicznych z zakresu ppio. 

 
c. wariant III 
 

Standaryzacja i certyfikacja usług ppio ma miejsce na poziomie centralnym, a biura ppio 

działają w ramach jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatowym. 

 

W wariancie trzecim doceniono jasno określone kompetencje poszczególnych interesariuszy. Atutem  

tej propozycji, zdaniem organizacji, jest oparcie systemu o funkcjonujące już na poziomie powiatowym 

instytucje i zasoby ludzkie. Dostrzegano jednak i słabe strony takiego rozwiązania: 

 brak zabezpieczenia finansowania gwarantującego ciągłośd działalności punktów poradniczych, 

 zbyt rozbudowana struktura, 

 poradnictwo byłoby ograniczone jedynie do powiatu, 

 zbyt duża liczba osób zatrudnionych w Radzie ppio, 

 poradnictwo ograniczone byłoby jedynie do powiatu i oparte o niewydolne, skostniałe 

struktury administracyjne, 

 założenie, że powstaną powiatowe rady pomocy prawnej abstrahuje od praktyki, która  

na przykładzie rad pożytku publicznego pokazuje, że chod miały powstawad takie podmioty,  

to jednak nie powstają, 

 działanie biur ppio w ramach istniejących struktur administracyjnych, które w praktyce są 

niewydolne z powodów finansowych i organizacyjnych (i niejednokrotnie przekierowują 

klientów do organizacji pozarządowych). 

 
d. wariant IV 

Rada Pomocy Prawnej – na poziomie centralnym odpowiada za opracowanie standardów i 
zasad certyfikacji; Powiatowe Rady Pomocy Prawnej (PRPP) na poziomie lokalnym zajmują 
się certyfikacją, rozdzielaniem funduszy oraz kontrolą standardów, Usługodawcy – 
podmioty certyfikowane przez PRPP. 

 

Wariant IV był wariantem odrzucanym jednomyślnie przez przedstawicieli organizacji pozarządowych  

w czasie wszystkich konsultacji. Chod organizacje pozarządowe doceniły stabilnośd tak zbudowanego 

systemu i dobrą kontrolę za atut, to zwracano jednak uwagę na szereg zagrożeo, jakie niosłoby 

wprowadzenie takiego wariantu: 
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 wysokie koszty, 

 błędne założenie, że instytucja nadająca certyfikaty może jednocześnie sama świadczyd usługi 

poradnicze, 

 pomoc poradnicza świadczona jest w obszarze kompetencji powiatów i niejednokrotnie wobec 

decyzji wydawanych przez urzędy gminne i powiatowe, co wywoła konflikt interesów, 

 oparcie systemu na środkach dotychczas przyznawanych samorządom przyczyni się do porażki 

wprowadzanego modelu ppio.  

 
3. Usługodawcy – podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 
 
a. usługodawcy 
 
Zdaniem przedstawicieli organizacji poradniczych do systemu ppio powinny wejśd przede wszystkim 

organizacje pozarządowe. Co ważne, wśród organizacji włączonych do systemu powinny znaleźd się 

zarówno te, które świadczą pomoc informacyjną i poradniczą jako swoje wyłączne zadanie statutowe, 

jak i te wyspecjalizowane w działalności na rzecz określonej grupy odbiorców (osób 

niepełnosprawnych, dzieci, osób opuszczających zakłady karne, osób poszkodowanych w wypadkach 

drogowych itd.) lub zawężają swoją działalnośd do określonej kategorii spraw (np. edukacja 

finansowa). 

 

Organizacje wydają się najwłaściwszymi podmiotami realizującymi usługi ppio ponieważ poradnictwo 

obywatelskie było i pozostaje dla nich czymś więcej niż poradnictwo prawne - jest ważnym elementem 

budowania społeczeostwa obywatelskiego ze względu na: 

 wartości określające sposób udzielania porad - tolerancję, bezstronnośd, szacunek dla każdej 

osoby niezależnie od jej statusu, 

 informowanie obywateli o ich prawach i obowiązkach, 

 kształtowanie świadomości prawnej, 

 zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o rzetelną wiedzę  

o przysługujących uprawnieniach, 

 uczenie odpowiedzialności za podejmowane działania, poprzez wskazywanie konsekwencji 

decyzji. 
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Działalnośd informacyjna i poradnicza stanowią misję organizacji. Traktują one poradnictwo szerzej niż 

inne podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną np. kancelarie, czy biura poselskie, przypisując 

mu rolę również edukacyjną i stąd bierze się potwierdzona dotychczasowa efektywnośd punktów 

poradniczych prowadzonych przez ngo. 

 

Przedstawiciele środowiska organizacji pozarządowych mieli wiele zastrzeżeo do przedstawionej  

w modelu propozycji włączenia do systemu ppio jak największej liczby podmiotów świadczących 

aktualnie usługi bezpłatnego poradnictwa prawnego. Szczególne obawy budziło objęcie systemem 

podmiotów komercyjnych (korporacje, kancelarie prawne) oraz podmiotów związanych z polityką 

(biura poselskie). Podkreślano niebezpieczeostwo nakładania się i przenikania ze społeczną 

działalnością poradniczą interesów zarobkowych albo tworzenia kapitału politycznego w oparciu o nią.  

 

Argumenty formułowane przez organizacje pozarządowe za niewłączaniem do systemu podmiotów 

komercyjnych i podmiotów związanych z polityką przedstawiały się następująco: 

 włączenie podmiotów komercyjnych i związanych z polityką niesie niebezpieczeostwo 

wypaczenia idei poradnictwa obywatelskiego, 

 głównym celem podmiotów komercyjnych jest osiągnięcie zysku a nie zmiana społeczna 

polegająca na kształtowaniu społeczeostwa obywatelskiego, 

 ze względu na obecnośd w systemie podmiotów komercyjnych konieczne stawałoby się 

wprowadzenie kryteriów dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego, tak aby 

podmioty te mogły prezentowad na zewnątrz czytelny komunikat, dla kogo świadczą pomoc 

nieodpłatną, dla kogo odpłatną20, 

 przy wprowadzeniu niektórych kryteriów dostępu do poradnictwa w przypadku np. kancelarii 

prawnych mogłoby dochodzid do sytuacji, kiedy częśd sprawy klienta rozwiązywana jest  

w ramach poradnictwa nieodpłatnego a częśd odpłatnie, 

                                                 
20

 Organizacje uznały wprowadzanie kryteriów za niezgodne z ideą poradnictwa obywatelskiego i nie wyrażały 

poparcia dla wariantów, w których szczegółowo formułowane były kryteria dostępu do pomocy informacyjnej i 

prawnej. 
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 poradnictwo prawne i obywatelskie powinno byd niezależne i apolityczne, tymczasem 

głównym celem biur poselskich jest tworzenie kapitału politycznego, 

 osoby przychodzące po pomoc do biur poselskich nastawione są zazwyczaj na interwencję  

w swojej sprawie ze strony polityka; idea poradnictwa obywatelskiego jest diametralnie inna21, 

 podmioty komercyjne działają w oparciu o własne standardy korporacyjne, co może 

uniemożliwid zastosowanie się do innych związanych ze świadczeniem usług w ramach 

systemu ppio. 

 

Organizacje pozarządowe podkreślały, że współpraca z podmiotami komercyjnymi, czy też biurami 

poselskimi będzie istotna dla sprawnego działania systemu ppio, ale podmioty te nie powinny byd 

częścią składową systemu. Co oczywiście nie wyklucza ich działalności pro publico bono, jeśli chcą i 

mogą taką prowadzid22. 

 

W odniesieniu natomiast do instytucji publicznych (MOPS-y, PCPR-y itd.), które również wg modelu 

miałyby znaleźd się w systemie ppio, wątpliwości organizacji wynikały z faktu, że instytucje publiczne 

mogą byd mało wiarygodne z uwagi na problem konfliktu interesów. Wiele trudnych sytuacji dla 

obywateli powstaje bowiem w relacji obywatel - instytucja samorządowa, rządowa. Trudno zatem 

wyobrazid sobie, aby pracownicy instytucji, której dotyczyłby problem klienta, świadczyli niezależną 

pomoc informacyjną i poradniczą skierowaną przeciwko podmiotowi, który ich zatrudnia. Ponadto, 

przedstawiciele organizacji zwracali uwagę, że działalnośd instytucji samorządowych jest już 

finansowana z budżetu paostwa i należałoby zapobiec podwójnemu jej finansowaniu. Dlatego też 

podmioty (PCPR-y, OPS-y) mające w swoich zadaniach własnych poradnictwo nie powinny mied prawa 

ubiegania się o środki w konkursach na zakontraktowanie usług. 

 

Podsumowując, zdaniem organizacji pozarządowych, bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania 

systemu ppio byłaby współpraca różnych podmiotów świadczących pomoc prawną i informacyjną –  

                                                 
21 

Przedstawiciele środowiska ngo zwracali uwagę, że ważną rolę odgrywa motywacja osób udzielających porad, 
misja instytucji świadczącej usługi jak i rozumienie przez samych klientów funkcji poszczególnych podmiotów.  
22

 Zwracano uwagę na fakt istnienia problemu prawa podatkowego, które uniemożliwia w praktyce prowadzenie 

na co dzieo nieodpłatnych usług poradniczych np. przez kancelarie prawne, które jedynie w ramach akcji 

„Niebieski Parasol” mogą świadczyd nieodpłatne usługi poradnicze. 
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w zakresie chociażby upowszechniania aktualnej informacji o punktach bezpłatnego poradnictwa. 

Dlatego w oparciu o wszystkie podmioty wymienione w modelu powinna odbywad się zaplanowana 

promocja systemu ppio. Jednak założenie przedstawione w modelu, że do systemu ppio powinno 

zostad włączonych jak najwięcej podmiotów świadczących nieodpłatną działalnośd poradniczą nie jest 

trafne i niesie niebezpieczeostwo wypaczenia idei poradnictwa obywatelskiego, poza tym może wiązad 

się  z konsekwencjami już dla samego kształtu modelu23.  

 
b. zasady włączenia usługodawców 
 
Organizacje pozarządowe akceptowały sformułowane w modelu propozycje dotyczące zasad 

włączania usługodawców do systemu ppio. O przyjęciu usługodawcy do systemu ppio powinny 

decydowad: 

 

 zapisy w statucie uprawniające do prowadzenia poradnictwa, 

 spełnianie określonych standardów. 

 

Istotną różnicą w stosunku do propozycji modelowych jest rezygnacja z certyfikacji jako warunku 

przyjęcia do systemu. Organizacje uznały, że ważne byłoby opracowanie standardu minimum 

umożliwiającego włączenie usługodawcy do systemu poprzez akredytację. Certyfikat mógłby jedynie 

byd potwierdzeniem spełniania standardu i miałby znaczenie głównie w budowaniu wizerunku 

usługodawców i w promocji.  

 

c. standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Organizacje były zgodne, że standaryzacja jest konieczna. Ujednolicony standard świadczenia usług 

poradniczych pozwoliłby na ich porównywalnośd w skali kraju, ułatwiłby współpracę między 

usługodawcami oraz wskazywał osobom szukającym pomocy, czego mogą oczekiwad w każdym 

ośrodku porad prawnych i obywatelskich objętych systemem ppio.  

 

                                                 
23

 Koniecznośd wprowadzenia kategorii dostępności do usług nie tylko ze względu na ewentualne koszty 
systemu, ale i trudności z finansowaniem nieodpłatnej działalności kancelarii prawnych równoległej do 
działalności komercyjnej. 
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Opracowany standard minimum wyznaczałby kryteria włączenia usługodawcy do systemu, zaś 

właściwie opracowane procedury mogłyby rozwiązad problem ubezpieczania doradców w zakresie 

udzielanych porad. Wartościowe byłoby również opracowanie standardów nieobowiązkowych, do 

których podmioty świadczące usługi poradnicze i informacyjne mogłyby dążyd z pomocą organizacji 

zarządzającej systemem ppio.  

 

Podstawowe standardy mogłyby dotyczyd takich obszarów jak: 

 przygotowanie usługodawcy do prowadzenia działalności, 

 kodeks etyczny umożliwiający odniesienie do określonych wartości, a nie domniemywania 

zasad dla każdego z doradców, 

 zasady pracy z klientem,  

 metody świadczenia usług,  

 prowadzenie dokumentacji, 

 kompetencje doradców,  

 warunki techniczne. 

 

Wytyczne uczestników konsultacji dotyczące standardu minimum: 

 usługi mogłyby byd świadczone jedynie przez podmioty zarejestrowane, 

 odpowiednie zapisy statutowe wskazywałyby na możliwośd działalności w zakresie 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

 dwuletni okres działalności usługodawcy, aby zostad włączonym do systemu ppio ze względu  

na konieczne doświadczenie w zarządzaniu instytucją, realizacji projektów, 

 zabezpieczenie organizacyjno-finansowe gwarantujące właściwe wykorzystanie i rozliczenie 

środków finansowych, które otrzyma usługodawca, 

 usługodawca musi wykazad się posiadaniem zaplecza lokalowego na potrzeby świadczenia 

usług poradniczych24, 

                                                 
24

 Lokal nie musi byd własny lub wynajmowany, może byd użyczany na potrzeby świadczenia usług poradniczych. 
Niektóre organizacje udzielające informacji oraz porad prawnych i obywatelskich, szczególnie w mniejszych 
miejscowościach, nie mają własnego lokalu, a poradnictwo świadczą w wyznaczonych terminach w lokalach 
użyczanych od instytucji publicznych np. w bibliotekach, urzędach.  
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 możliwośd przeprowadzenia rozmowy z klientem w pomieszczeniu wyodrębnionym  na 

potrzeby udzielania porad, tak aby zapewnid poufnośd rozmowy, 

 dostępnośd dla osób niepełnosprawnych rozumiana jako zapewnienie możliwości udzielenia 

porady poprzez ułatwienie kontaktu, 

 warunki pozwalające na zabezpieczenie dokumentacji, 

 odpowiednie wyposażenie - telefon, komputer z oprogramowaniem LEX/Legalis oraz z 

dostępem do Internetu, 

 istnienie systemu włączania nowych doradców25, 

 udział wolontariuszy jako zasada, 

 koniecznośd zatrudnienia w zespole prawnika,  

 potwierdzone umiejętności i doświadczenie osób świadczących pomoc, 

 potwierdzona wiedza doradców z zakresu świadczonych usług poradniczych i informacyjnych, 

 rzetelnośd poradnictwa rozumiana jako zgodnośd z prawem, 

 poradnictwo świadczą jedynie osoby przeszkolone w pracy z klientem, 

 dostosowanie przekazu do klienta, 

 dostępnośd dla klientów w stałym, określonym czasie, 

 zapisany, upubliczniony i przestrzegany kodeks etyczny, określający wartości i zasady 

udzielania porad: szacunek dla każdego klienta, bezstronnośd, obiektywizm, zachowanie 

poufności26, 

 wyłącznie klient decyduje o działaniach, jakie podejmie w oparciu o udzielone mu informacje  

i w oparciu o przekazaną mu wiedzę dotyczącą praw i obowiązków oraz konsekwencji różnych 

wariantów rozwiązania problemu, 

 przestrzeganie zasad GIODO (uzyskanie od klienta zgody na przetwarzanie jego danych),  

 możliwośd zachowania przez klienta anonimowości, 

 możliwośd nieudzielenia porady w przypadku, gdyby zaistniał konflikt interesów, 

                                                 
25

 Niektóre organizacje stosują wolontariat jako początkowy etap pracy nowego doradcy; niektóre stosują zasadę 
włączania nowego doradcy przez uczestniczenie w udzielaniu porad przez doradcę z odpowiednim 
doświadczeniem i stażem. Zasady włączania nowych doradców są niezwykle ważne ze względu na specyfikę 
pracy w punktach poradnictwa obywatelskiego.  
26 

Właściwe wydawały się organizacjom zasady wypracowane przez Związek Biur Porad Obywatelskich, 
zaanektowane do POKL. 
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 upublicznienie informacji o prawach i obowiązkach zarówno klientów jak i doradców oraz 

zasad udzielania porad, 

 przechowywanie akt, z którymi klient się zgłosił do usługodawcy (nie przechowuje się 

oryginałów, jedynie kopie), 

 prowadzenie dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej, 

zawierającej informacje o kategoriach spraw, z jakimi przychodzą klienci, o profilu klientów, 

czasie pracy doradców oraz ewidencja informacji i porad w formie „karty porady” 

zawierającej: 

- datę, 

- imię, nazwisko klienta (jeśli klient nie będzie chciał pozostad anonimowy), 

- kontakt (telefon, e-mail), 

- opis problemu, zasób informacji przekazanej przez klienta, 

- skrócony zapis udzielonej informacji/porady ze wskazaniem podstawy prawnej, 

- imię i nazwisko doradcy, 

- podpis klienta, 

- podpis doradcy, 

- zgodę klienta na przetwarzanie danych osobowych. 

 klient powinien mied możliwośd wyrażenia opinii odnośnie usługi, z której skorzystał. 

 
d. certyfikacja usługodawców 
 
Tak jak idea wprowadzenia ujednoliconych standardów świadczenia usług poradniczych była 

zrozumiała i akceptowana przez organizacje, tak certyfikowanie usługodawców już nie. Temat 

certyfikacji budził w czasie konsultacji wiele emocji i wywoływał żywe dyskusje. Zastanawiano się, co 

jest rzeczywistym celem wprowadzenia certyfikacji. Zdania co do zasadności wprowadzenia certyfikacji 

były podzielone. Zgłaszano obawy, że certyfikacja posłuży jedynie jako warunek do uzyskiwania 

finansowania na działalnośd i ograniczy dostęp do środków podmiotom, które nie uzyskają certyfikatu 

lub nie będą chciały się o niego ubiegad. Zwracano uwagę na niebezpieczeostwo, żeby model wsparcia 

ppio nie został w praktyce zamieniony na model certyfikacji.  
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Przeciw certyfikacji, zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, przemawiał brak wiary w jej 

skutecznośd, jako informacji o poziomie świadczonych usług poradniczych w danym punkcie  

oraz niebezpieczeostwo pogłębiania podziałów między dużymi, mocnymi organizacjami a mniejszymi  

nie mającymi pracowników etatowych27.  

 

Wartośd certyfikacji widziano w tym, że niosłaby jasny komunikat dla klientów pozwalający 

zidentyfikowad punkt porad, uwiarygadniałaby organizację, podnosiłaby renomę, budowała wspólną 

markę (analogicznie do marki OPP), nawet wówczas, gdy usługodawca nie starałby się o 

kontraktowanie usług28.  

 

Ostatecznie organizacje pozarządowe były skłonne zaakceptowad certyfikację, ale z zastrzeżeniem,  

że certyfikat byłby jedynie potwierdzeniem spełniania standardów, jako potwierdzenie jakości usług 

świadczonych przez placówkę poradniczą. Proponowano też, aby certyfikacja miała kilka poziomów. 

 
4. Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 
 
W odbiorze przedstawicieli organizacji pozarządowych temat osób udzielających porad łączył się z 

problemem niejasno zdefiniowanych pojęd porady prawnej i porady obywatelskiej. Wątpliwości co do 

zakresu pojęciowego tych terminów wpływały na ocenę przedstawionych w modelu propozycji. Dla 

niektórych przedstawicieli organizacji pozarządowych istnieje koniecznośd rozróżnienia porady 

obywatelskiej od prawnej. Tych pierwszych mogłyby udzielad osoby bez wykształcenia prawniczego, 

drugich – wyłącznie prawnicy. Tymczasem dla innych organizacji porada obywatelska zawiera w sobie 

poradę prawną, bo problemy, z jakimi przychodzą klienci, zawsze dotyczą jakiegoś obszaru prawa. Te 

organizacje najczęściej w roli doradców widziały wyłącznie prawników. Były jednak i takie, w których 

kontakty z klientami opierają się przede wszystkim na pracy osób niebędących prawnikami, ale 

mających wykształcenie kierunkowe typu administracja, pomoc społeczna czy też mających duże 

                                                 
27

 Na takich opiniach zaważyły złe doświadczenia z EFS i niedostosowaniem zasad do specyfiki działań małych 

organizacji. 

 
28

 Nie wszystkie podmioty będą miały zakontraktowane usługi, a ważne dla organizacji było, aby usługodawcy 

spełniający określone standardy, niezależnie od zakontraktowania usług, znajdowali się w bazie podmiotów 

wiarygodnych, objętych szkoleniami, wspólną promocją.  
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doświadczenie zawodowe z dziedziny, w której udzielają porad. Doradcami w takich miejscach są 

osoby o wykształceniu humanistycznym po odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym z zakresu 

spraw, z którymi najczęściej przychodzą klienci. Prawnik pełni natomiast rolę konsultanta w zespole 

doradców w przypadku sytuacji nietypowych, trudniejszych, wymagających głębszej wiedzy prawnej. 

Taka organizacja pracy i zasada budowania zespołów też doskonale się sprawdza, bo doradztwo w 

punktach pomocy obywatelskiej dotyczy często spraw, których nie ma na studiach prawniczych (np. 

ubezpieczenia), ale też i sytuacji, kiedy nie tylko informacja prawna jest konieczna, ale i doświadczenie 

życiowe, empatia, umiejętnośd postepowania w sytuacjach trudnych (np. wobec ofiar przemocy). 

Podkreślano, że w punktach ppio potrzebni są doradcy mający w szczególności umiejętności 

interpersonalne, zaangażowani, chętni do niesienia pomocy, umiejący rozmawiad w sposób 

umożliwiający zdiagnozowanie problemu klienta, potrafiący postępowad w sytuacjach trudnych, 

mający wiedzę, ale i umiejętnośd jej przekazania. 

 

Prawo w Polsce daje organizacjom społecznym niezależnie od tego, czy w ich imieniu występuje 

prawnik, czy osoba o innym wykształceniu, możliwośd wytaczania powództwa na rzecz obywateli np. w 

sprawach związanych z roszczeniami alimentacyjnymi, ochroną konsumentów, ochroną równości oraz 

niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków 

obywateli, o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, 

który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym . Dlatego też 

zdaniem organizacji pozarządowych rozwiązanie modelowe dające możliwośd udzielania informacji i 

porad prawno-obywatelskich zarówno prawnikom, studentom prawa jak i osobom o wykształceniu 

innym niż prawnicze - jest właściwe.  

 

Umiejętnośd prowadzenia rozmowy z klientem opartej na szacunku i bezstronności, pozwalającej 

prawidłowo zdiagnozowad problem, z jakim klient przychodzi i w konsekwencji udzielid mu 

potrzebnych informacji jest kluczowa dla poradnictwa prawno-obywatelskiego . Ranga problemów, 

stopieo ich skomplikowania, zakres tematyczny powinny decydowad o wyborze doradcy zajmującego 

się sprawą. Ważne, aby doradcy mogli się od siebie uczyd, współpracowad ze sobą, konsultowad 

problemy i rozwiązania, bo nie pojedynczy doradcy, ale zespoły doradców (suma ich wiedzy, 

doświadczeo i umiejętności)  stanowią o jakości i wartości punktów poradniczych.  
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W odniesieniu do propozycji modelowych sugerowano jednak, aby umożliwid pracę studentom 

dopiero powyżej drugiego roku studiów. Zwracano też uwagę na sformułowanie, że porad może 

udzielad osoba „po przeszkoleniu merytorycznym”. Taki zapis wydawał się organizacjom zbyt ogólny i 

proponowano, aby go doprecyzowad. 

 

a. profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa (rola zawodowego prawnika a rola doradcy 

obywatelskiego) 

 

Poradnictwo prawno-obywatelskie nie musi i nawet nie powinno byd domeną wyłącznie prawników. 

Doświadczenie pokazuje, że klienci przychodzą czasem do punktów poradnictwa obywatelskiego, bo 

nie rozumieją dokumentów ani informacji, które otrzymali od prawnika. Wiedza z zakresu udzielanych 

porad jest tak samo ważna jak doświadczenie osoby udzielającej informacji, czy porady oraz 

umiejętności interpersonalne. Organizacje wypunktowywały cechy składające się na profil idealnego 

doradcy: 

 wykształcenie minimum średnie, 

 wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa, 

 umiejętnośd szukania informacji, 

 umiejętnośd korzystania z dostępnych narzędzi (komputer, Lex), 

 doświadczenie, 

 empatia, 

 otwartośd, 

 asertywnośd, 

 komunikatywnośd. 
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Weryfikacja tych umiejętności odbywałaby się poprzez: 

 rozmowę wstępną przy przyjmowaniu do pracy, 

 dokumenty poświadczające wykształcenie prawnicze lub inne kierunkowe, 

 dokumenty potwierdzające doświadczenie w przypadku osób np. wykształceniu kierunkowym 

 okres próbny, 

 system wprowadzania nowych osób (np. półroczny wolontariat lub praca z innym bardziej 

doświadczonym doradcą), 

 informacja zwrotna od klientów. 

 

5. Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

 

Poszczególne warianty modelu ppio przedstawione w odniesieniu do metod, za pośrednictwem 

których mogą byd świadczone usługi, różniły się nie tyle ze względu na akceptowanie lub nie jakiegoś 

sposobu kontaktu, co ze względu na możliwośd zastosowania wszystkich sposobów kontaktu klienta z 

doradcą zarówno w odniesieniu do informacji jak i porad. Dodatkowo, w każdym z trzech wariantów 

prezentowany był inny stosunek do obligatoryjnego przygotowywania pisemnej porady i przekazania 

jej klientowi.  

 

Metody bezpośredniego kontaktu sprawdzają się w trudniejszych sprawach i najlepiej byłoby,  

aby udzielanie porad odbywało się tą drogą. Natomiast metody „pośrednie” sprawdzają się 

szczególnie dobrze w przekazywaniu informacji. Czasem zważywszy na okoliczności, porada chod 

wymagałaby spotkania osobistego, musi byd udzielona w inny sposób (np. klienta nie stad na przyjazd 

do ośrodka poradniczego, albo jest osobą niepełnosprawną i z tego powodu ma utrudnioną możliwośd 

spotkania osobistego z doradcą, czy też może byd osobą osadzoną w zakładzie karnym). Dlatego 

sposób kontaktu powinien byd dostosowany do sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc.  

 

Uczestnicy konsultacji z dużym dystansem podchodzili do propozycji przygotowywania dla klientów 

pisemnej wersji udzielonych porad podczas spotkao osobistych. Wydanie opinii na piśmie wiązałoby 

się z koniecznością zgromadzenia wszystkich dokumentów, na podstawie których opinia została 
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wydana, a zapis porady wymagałby dodatkowego czasu i powielałby pracę doradcy, który przekazuje 

informacje osobiście klientowi.  

 

Organizacje pozarządowe uznały, że sposób kontaktu doradcy z klientem powinien zależed od 

możliwości osoby zgłaszającej się - liczy się przede wszystkim dotarcie z pomocą do osoby oczekującej 

wsparcia. Nie ma więc potrzeby różnicowania metod udzielania informacji od metod udzielania porad 

prawno-obywatelskich. Tym bardziej, że zarówno doradcy jak i klienci preferują kontakt osobisty w 

przypadku spraw złożonych.  

 

Wychodząc z tego założenia, najwłaściwszy wydaje się wariant modelu ppio, w którym zarówno 

informacji jak i porad prawno-obywatelskich udziela się w każdy dostępny dla klienta sposób: 

osobiście (w punktach porad oraz mobilnie), telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną. Ewentualnie 

do zaakceptowania dla organizacji jest wariant zakładający, że informacji udziela się wszystkimi 

możliwymi sposobami a porady osobiście za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient z ważnych życiowo 

powodów nie może spotkad się bezpośrednio z doradcą.  

 

Dodatkowym sposobem świadczenia usług poza wymienionymi wyżej, stosowanym przez niektóre 

organizacje jest publikowanie w Internecie oraz/lub w formie broszur opracowao problemów, z jakimi 

najczęściej przychodzą klienci. W niedalekiej przyszłości, wraz z rozwojem i dostępnością rozwiązao 

technologicznych, wyobrazid sobie można kontakt poprzez różnego typu aplikacje (skype, gadu-gadu  

i inne, może specjalnie przygotowane a instalowane w komputerach, na smartfonach, tabletach itp.). 

Jednak w przypadku takich rozwiązao należy pamiętad o problemie nierówności dostępu cyfrowego  

w Polsce. 

 
Co do problemu ryzyka błędu w przypadku porad świadczonych innymi metodami niż osobiście,  

to organizacje podkreślały, że ryzyko błędu spowodowane brakiem pełnej informacji o sytuacji klienta, 

chod mniejsze w przypadku kontaktu osobistego, istnieje zawsze i niezależnie od rodzaju metody 

udzielania porad. Dlatego, zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, klient musi byd 

informowany, że porada będzie udzielana na podstawie dostarczonych przez klienta 

informacji/dokumentów. Oznacza to, że klient ponosi odpowiedzialnośd za nieudzielenie pełnej 
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informacji na temat swojej sytuacji lub niedostarczenie dokumentów, których treśd mogłaby mied 

znaczenie dla sprawy klienta i wpłynąd na kształt porady. 

 

Ostatecznie, zdaniem organizacji, decyzja odnośnie metod udzielania porad będzie związana z 

wyborem wariantu dotyczącego beneficjentów poradnictwa prawno-obywatelskiego. Jeśli 

wybrany zostanie któryś, w którym ustanowione zostałyby ograniczenia dostępu, przełoży się 

to na metody świadczenia pomocy, bo klient będzie musiał dostarczyd wymagane 

zaświadczenia potwierdzające jego status. A to ograniczy możliwośd uzyskania pomocy inną 

drogą niż bezpośredni kontakt w punkcie porad. 

 

6. Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie efektywności i skuteczności 

systemu 

 

Reprezentanci organizacji pozarządowych konsultujący model ppio mieli rozbieżne zdania odnośnie 

potrzeby kontroli jakości usług poradnictwa prawno-obywatelskiego. Pojawiały się głosy, że wyłącznie 

podmioty przyznające dotacje powinny i mogą kontrolowad działalnośd usługodawców a wygrany 

konkurs na dotację jest potwierdzeniem spełniania określonych wymogów i jednocześnie 

potwierdzeniem wymaganego standardu. Kryteria ustala grantodawca w warunkach konkursu. 

Weryfikacja odbywa się  na etapie rozpatrywania wniosku o dotację a przyznanie dotacji oznacza 

potwierdzanie jakości pracy organizacji.  

 

Były też i głosy odmienne, wyrażające obawy, że chod każda organizacja świadcząca pomoc 

informacyjno-poradniczą, uważa że robi to dobrze, to niekoniecznie musi byd to prawdą. Zatem 

stworzenie wspólnych standardów w obrębie systemu ppio gwarantowałoby jakośd i porównywalnośd 

usług.  

 

Metody monitoringu i kontroli jakości usług podane w modelu ppio były akceptowane przez 

organizacje pozarządowe. Jednak zwracano uwagę, że większośd organizacji nie stad na zamawianie 

zewnętrznego audytu oraz że w przypadku niektórych obszarów, które powinny byd badane, nie ma 

wypracowanych dobrych, miarodajnych metod . Jakośd świadczonych usług dotyczyłaby: 
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 przygotowania doradców, 

 sposobu obsługi klienta (przestrzeganie kodeksu etycznego, zapewnienie warunków 

zapewniających poufnośd, przekazywanie wiedzy w sposób rzeczowy i zrozumiały dla klienta 

etc.), 

 rzetelności i poziomu merytorycznego informacji i porad. 

 

Główną rolę w zapewnieniu jakości poradnictwa organizacje przypisywały dobrze przygotowanym  

do pracy doradcom a właściwie zespołom pracującym w punktach poradniczych. Wielokrotnie 

zaznaczano, że doradcami mogą byd jedynie osoby rozumiejące ideę poradnictwa obywatelskiego, 

mające wiedzę merytoryczną oraz duże umiejętności interpersonalne, umiejące nawiązad kontakt z 

klientem, potrafiące zdiagnozowad problem, z jakim klient przychodzi i przekazad wiedzę w sposób 

zrozumiały.  

Tę jakośd poradnictwa może zapewnid: 

 rekrutacja, 

 uwzględnienie etapu wdrażania nowych pracowników, kiedy to uczą się byd doradcami 

obywatelskimi od kolegów o większym doświadczeniu, 

 obligatoryjne szkolenia np. z obsługi klienta. 

 

O jakości usług w punktach poradniczych świadczyd będzie rzetelnośd przekazywanych informacji i 

porad oraz satysfakcja klientów. Rzetelna, skuteczna porada nie jest jednak tożsama z satysfakcją 

klienta. Ze spotkao konsultacyjnych wynikało, że ankieta satysfakcji klienta jest praktycznie jedynym 

narzędziem stosowanym wobec klientów punktów poradniczych. Organizacje stosują ankietę, 

niemniej jednak zdają sobie sprawę z tego, że nie jest to dobre narzędzie dla badania jakości porad 

ponieważ: 

 ankieta może dotyczyd sposobu obsługi, działania punktu, ale nie rzetelności porady, 

 ankiety są zapisem odczud klienta,  

 rzetelnośd porady nie musi przekładad się na satysfakcję klienta, bo sprawa „nie po myśli” 

klienta nie będzie wywoływad jego zadowolenia.  
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Wśród sposobów zapewniających w organizacjach poradniczych jakośd i kontrolę jakości świadczonych 

usług wymieniano: 

 dostęp do Internetu, do programów LEX/Legalis (akty prawne, orzecznictwo), 

 obecnośd w zespole konsultanta prawnego, z którego pomocy mogą skorzystad doradcy – 

zapewnienie jakości w ramach struktury poziomej,  

 szkolenia wewnętrzne np. z zakresu spraw, które zaczynają się nagminnie pojawiad, 

 wewnętrzna kontrola jakości (kierownik punktu informacji i poradnictwa odpowiada i 

zapewnia kontrolę jakości), 

 zewnętrzna kontrola jakości: sprawdzanie wyrywkowo udzielonych porad wpisanych do 

centralnego systemu w przypadku organizacji mających kilka/kilkanaście punktów 

poradniczych lub funkcjonują w sieci/związku , 

 zewnętrzna kontrola – „tajemniczy klient”, 

 elektroniczny system rejestrowania spraw oraz udzielanych przez doradców informacji i porad. 

 

W odniesieniu do kontroli i monitoringu w ramach systemu ppio, istotne dla organizacji 

pozarządowych było, aby stworzony system był systemem wsparcia, podnoszenia jakości, pomocy w 

spełnianiu standardów. Kontrola nie może służyd jedynie przyznawaniu lub odbieraniu certyfikatów, a 

zbierane np. w cyfrowej bazie ewidencji spraw dane powinny służyd inicjatywom ustawodawczym, 

tworzeniu polityk i strategii rozwiązywania problemów społecznych, tworzeniu rekomendacji dla 

zmian systemowych. 

 

7. System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 
 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych niejednokrotnie podkreślali, że system ppio powinien byd 

systemem wsparcia umożliwiającym bezpłatne świadczenie usług informacyjnych i porad prawno-

obywatelskich przede wszystkim poprzez zapewnienie ciągłości finansowania dla ośrodków 

poradniczych, co równoznaczne jest z wieloletnim kontraktowaniem usług. Jednak finansowanie 

wydawało się najsłabszym punktem konsultowanego modelu, szczególnie jeśli miałoby byd oparte na 

budżetach samorządów powiatowych i gminnych. Model ppio wydawał się też bardziej modelem 
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certyfikacji, kontroli, monitoringu niż modelem rozszerzania i wspierania poradnictwa oraz 

podnoszenia jego jakości.  

 

Poniżej wymienione zostały narzędzia, które mają szansę, zdaniem organizacji pozarządowych, 

wspierad ośrodki poradnictwa i doradców. 

 

1. Elektroniczny, wspólny system informatyczny29 zapewniający:  

- rejestrację usług, 

- ułatwienie obsługi beneficjentów, 

- kontrolę jakości usług, 

- komunikację, konsultacje między doradcami, 

- tworzenie zasobów wiedzy o rozwiązanych problemach, co pozwoli na wzajemne 

uczenie się, podnoszenie kompetencji doradców, 

- gromadzenie wiedzy statystycznej pozwalającej na przeprowadzenie analiz problemów 

społecznych występujących w regionach i całym kraju, 

- akceptowana przez różne podmioty przyznające dotacje w ramach systemu, 

- ochronę danych osobowych (baza zgłoszona do GIODO), 

- umożliwiający wewnętrzną ewaluację poszczególnym ośrodkom poradnictwa prawno-

obywatelskiego, 

- gwarantujący archiwizację cyfrową. 

2. Ogólnie dostępna, na bieżąco aktualizowana baza podmiotów świadczących usługi 

bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego i informacji obywatelskiej  

- umożliwiająca wyszukiwanie partnerów30, 

                                                 
29

 Podobne rozwiązania istnieją już w niektórych organizacjach i umożliwiają uzyskiwanie wskaźników 
pomocnych  
w ewaluacji i wewnętrznej kontroli jakości oraz pracy doradców w wielu punktach prowadzonych w ramach 
jednej organizacji np. system obejmujący swoim zasięgiem 14 powiatów województwa lubelskiego 
wprowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych z Lublina. 
30

 Organizacje poradnicze nie wiedzą o sobie nawzajem, nie znają się pomimo prowadzenia działalności na 
terenie tego samego powiatu czy województwa; wskazywano, że duży potencjał tkwi w wymianie doświadczeo 
między doradcami. 
 



      

                           

 

 
 ul. Szpitalna 5/5  T +48 22 828 91 28 inpris@inpris.pl NIP 525-24-55-613
 00-031 Warsaw, Poland F +48 22 828 91 29 www.inpris.pl KRS 0000 328 112 

 

                             
 

 

 

 
 

St
ro

n
a3

5
 

- wskazująca, gdzie można przekierowad osobę poszukająca pomocy do najbliższego  

dla niej punktu. 

3. Internetowe, wspólne, ogólnie dostępne dla doradców i klientów repozytorium wzorów pism. 

4. Działający w obrębie systemu ppio system wspierania doradców: 

- e-poradnik, w którym na bieżąco pojawiałyby się informacje o zmianach w przepisach31, 

- szkolenia w ramach systemu ppio (obligatoryjne dla wszystkich doradców oraz fakultatywne, 

związane np. z problemami pojawiającymi się w danym regionie), 

- superwizje, 

- spotkania organizacji wewnątrz sieci w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, 

- grupa, w obrębie której doradcy mogą uzyskad wsparcie, informacje w przypadku spraw 

przekraczających ich kompetencje; system wewnętrznych konsultacji. 

5. Powstanie podmiotu wewnątrz systemu np. federacji organizacji poradniczych, która w 

imieniu członków mogłaby występowad na rzecz zmian legislacyjnych. 

6. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi np. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Biurem Osób 

Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Dziecka itd. 

7. Współpraca w zakresie informacji o usługodawcach objętych systemem z instytucjami 

publicznymi, komercyjnymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnicze32. 

8. Promocja obejmująca wszystkie ośrodki bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wspólne 

logo, kampanie promocyjne, wydawnictwa etc.). 

 

IV. Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii oraz rekomendacje dotyczące 

poszczególnych elementów modelu 

 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostały zebrane opinie uczestników konsultacji odnośnie 

poszczególnych elementów modelu ppio. Warto podkreślid, że angażując się w konsultacje społeczne, 

                                                 
31

 Aktualnie wiele organizacji własnymi siłami dba o monitoring zmian w prawie, a w ramach systemu można by 
zaoszczędzid pracę wolontariuszy i pracowników punktów poradniczych i skoordynowad te działania lub odgórnie 
zabezpieczyd taką usługę dla organizacji poradniczych. 
32

 Większośd beneficjentów nie ma dostępu do Internetu, nie korzysta z komputera i dowiaduje się o istnieniu 
punktów poradnictwa od instytucji typu MOPS, sądy i inne. 
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analizując zaproponowane w modelu ppio propozycje oraz dzieląc się opiniami na ich temat, 

organizacje pozarządowe oczekują, że ich głos zostanie uwzględniony przy opracowywaniu 

ostatecznego wariantu modelu. 

 

a. organizacja systemu 

 

Jako najbardziej optymalny ze względu na obiektywizm przy wyborze usługodawców oraz skutecznośd  

i efektywnośd działao wskazywano system poradnictwa prawnego i obywatelskiego oparty na sieci 

spełniających określone standardy podmiotów świadczących usługi poradnicze, którym to 

podmiotom, za pośrednictwem instytucji działających na szczeblu samorządu wojewódzkiego, 

przekazywane byłyby w wyniku otwartych konkursów ofert zadania publiczne na zasadach 

powierzania lub proporcjonalnie z funduszu zewnętrznego wraz z udzieleniem wieloletniej dotacji. 

Systemem zarządzad miałaby instytucja na szczeblu krajowym umocowana przy Ministerstwie Pracy i 

Polityki Społecznej (np. jeden  z departamentów ministerstwa) wspierana przez ciało doradcze 

wzorowane na Radzie Pożytku Publicznego. Rada składałaby się z przedstawicieli ministerstwa, 

samorządu wojewódzkiego oraz przedstawicieli partnerów społecznych realizujących usługi 

poradnicze. Poradnictwo prawne i obywatelskie byłoby współfinansowane przez budżet centralny i 

wojewódzki. Dobrym pomysłem wydaje się również stworzenie celowego funduszu zewnętrznego. 

Przekazywanie środków powinno uwzględniad między innymi liczbę mieszkaoców danej jednostki 

administracyjnej. 

 

b. beneficjenci 

 

W odniesieniu do beneficjentów systemu ppio, organizacje opowiedziały się za powszechnym 

dostępem do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że pomoc informacyjna i 

poradnicza powinna byd dostępna dla każdej osoby zgłaszającej się po takie wsparcie. Jedyną 

alternatywą dla wariantu zakładającego nieograniczony dostęp do informacji i porad prawno-

obywatelskich, jest propozycja powszechnego dostępu do informacji oraz ograniczonego przez 

kategorię spraw dostępu do poradnictwa.  
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Organizacje zdecydowanie odrzuciły wprowadzanie ograniczeo ze względu na kategorię wiekową lub 

kategorię dochodu klientów. Podnoszono argumenty, że im więcej wprowadzi się ograniczeo, tym 

bardziej zostanie wypaczona idea poradnictwa, a koszty obsługi systemu wcale nie muszą byd 

mniejsze. Ponadto sygnalizowano, że wprowadzenie kryteriów dostępu do poradnictwa 

obywatelskiego jest niezgodne z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyrektywami Ministerstwa 

Sprawiedliwości i Unii Europejskiej stosowanymi w pracy z ofiarami przestępstw. 

 

c. usługodawcy 

 

Do systemu ppio powinny wejśd przede wszystkim organizacje pozarządowe. Poradnictwo 

obywatelskie było i pozostaje dla nich czymś więcej niż poradnictwo prawne - jest ważnym elementem 

budowania społeczeostwa obywatelskiego ze względu na: wartości określające sposób udzielania 

porad - tolerancję, bezstronnośd, szacunek dla każdej osoby niezależnie od jej statusu, informowanie 

obywateli o prawach i obowiązkach, kształtowanie świadomości prawnej, zachęcanie do 

samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o rzetelną wiedzę o przysługujących 

uprawnieniach, uczenie odpowiedzialności za podejmowane działania, poprzez wskazywanie 

konsekwencji decyzji. 

 

Co ważne, wśród organizacji włączonych do systemu powinny znaleźd się zarówno te, które świadczą 

pomoc informacyjną i poradniczą jako swoje wyłączne zadanie statutowe jak i te wyspecjalizowane w 

działalności na rzecz określonej grupy odbiorców (osób niepełnosprawnych, dzieci, osób 

opuszczających zakłady karne, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych itd.) lub zawężające 

swoją działalnośd do określonej kategorii spraw (np. edukacja finansowa). 

 

Organizacje pozarządowe akceptowały sformułowane w modelu propozycje dotyczące zasad 

włączania usługodawców do systemu ppio. O przyjęciu usługodawcy do systemu ppio powinny 

decydowad: 

 zapisy w statucie uprawniające do prowadzenia poradnictwa, 

 spełnianie określonych standardów. 
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Ujednolicony standard świadczenia usług poradniczych pozwoliłby na ich porównywalnośd w skali 

kraju, ułatwiłby współpracę między usługodawcami oraz wskazywał klientom, czego mogą oczekiwad 

w każdym ośrodku porad prawnych i obywatelskich objętych systemem ppio. Podstawowe standardy 

mogłyby dotyczyd takich obszarów jak: 

 przygotowanie usługodawcy do prowadzenia działalności, 

 kodeks etyczny umożliwiający odniesienie do określonych wartości, a nie domniemywania 

zasad dla każdego z doradców, 

 zasady pracy z klientem,  

 metody świadczenia usług,  

 prowadzenie dokumentacji, 

 kompetencje doradców,  

 warunki techniczne. 

 

Usługodawcy mogliby podlegad certyfikowani pod warunkiem jednak, że certyfikat byłby jedynie 

potwierdzeniem spełniania standardu i miałby znaczenie głównie w budowaniu wizerunku 

usługodawców i w promocji. 

 

Bardzo ważna dla sprawnego funkcjonowania systemu ppio byłaby współpraca różnych podmiotów 

świadczących pomoc prawną – w zakresie chociażby upowszechniania aktualnej informacji o punktach 

bezpłatnego poradnictwa. Jednak założenie przedstawione w modelu, że do systemu ppio powinno 

zostad włączonych jak najwięcej podmiotów świadczących nieodpłatną działalnośd poradniczą jest 

błędne i niesie niebezpieczeostwo wypaczenia idei poradnictwa obywatelskiego, nakładania się i 

przenikania ze społeczną działalnością poradniczą interesów zarobkowych (podmioty komercyjne) albo 

tworzenia kapitału politycznego (podmioty związane z polityką), albo konfliktu interesów (podmioty 

publiczne); poza tym może wiązad się z konsekwencjami dla samego kształtu modelu (koniecznośd 

wprowadzenia kryteriów dostępu do poradnictwa nie tylko ze względu na koszty systemu ale i ze 

względu na ewentualną obecnośd w nim podmiotów komercyjnych). 
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d. osoby udzielające porad 

 

Prawo w Polsce daje organizacjom społecznym, niezależnie od tego, czy w ich imieniu występuje 

prawnik, czy osoba o innym wykształceniu, możliwośd wytaczania powództwa na rzecz obywateli np. w 

sprawach związanych z roszczeniami alimentacyjnymi, ochroną konsumentów, ochroną równości oraz 

niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków 

obywateli, o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, 

który stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym. Dlatego też 

zdaniem większości organizacji pozarządowych, rozwiązanie modelowe dające możliwośd udzielania 

informacji i porad prawno-obywatelskich zarówno prawnikom, studentom prawa jak i osobom o 

wykształceniu innym niż prawnicze - jest właściwe.  

 

Umiejętnośd prowadzenia rozmowy z klientem opartej na szacunku i bezstronności, pozwalającej 

prawidłowo zdiagnozowad problem, z jakim klient przychodzi i w konsekwencji udzielid mu 

potrzebnych informacji jest kluczowe dla poradnictwa prawno-obywatelskiego. Jak powiedział jeden z 

uczestników - prawnik pracujący jako doradca w jednym małopolskich punktów poradnictwa – można 

przekazad każdej inteligentnej osobie podstawową wiedzę z zakresu prawa w konkretnych obszarach, 

można nauczyd umiejętności czytania przepisów i posługiwania się programami typu LEX, ale empatii 

nikogo nauczyd się nie da. I nie jest tak, że każdy z doradców pojedynczo zapewnia jakośd usług 

danego ośrodka poradniczego. To zespoły dopiero stanowią o jakości i wartości punktów 

poradniczych. Zdaniem większości organizacji ranga problemów, stopieo ich skomplikowania, zakres 

tematyczny powinny decydowad o wyborze doradcy zajmującego się sprawą. Ważna, aby doradcy 

mogli się od siebie uczyd, współpracowad ze sobą, konsultowad problemy i rozwiązania. 

 

W odniesieniu do propozycji modelowych sugerowano jednak, aby umożliwid pracę studentom 

dopiero powyżej drugiego roku studiów. Zwracano też uwagę na sformułowanie, że porad może 

udzielad osoba „po przeszkoleniu merytorycznym”. Taki zapis wydawał się organizacjom zbyt ogólny i 

proponowano, aby go doprecyzowad.  
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e. metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

 

Organizacje pozarządowe uznały, że sposób kontaktu doradcy z klientem powinien zależed od 

możliwości osoby zgłaszającej się - liczy się przede wszystkim dotarcie z pomocą do osoby oczekującej 

wsparcia. Nie ma więc potrzeby różnicowania metod udzielania informacji od metod udzielania porad 

prawno-obywatelskich. Tym bardziej, że zarówno doradcy jak i klienci preferują kontakt osobisty w 

przypadku spraw złożonych.  

 

Wychodząc z tego założenia, najwłaściwszy wydaje się wariant modelu ppio, w którym zarówno 

informacji, jak i porad prawno-obywatelskich udziela się w każdy dostępny dla klienta sposób: 

osobiście (w punktach porad oraz mobilnie), telefonicznie, listownie, drogą elektroniczną. Ewentualnie 

do zaakceptowania dla organizacji jest wariant zakładający, że informacji udziela się wszystkimi 

możliwymi sposobami a porady osobiście za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient z ważnych życiowo 

powodów nie może spotkad się bezpośrednio z doradcą.  

 

f. kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie efektywności i skuteczności 

systemu 

 

W odniesieniu do kontroli i monitoringu w ramach systemu ppio, istotne dla organizacji 

pozarządowych było, aby stworzony system był systemem wsparcia, podnoszenia jakości, pomocy w 

spełnianiu standardów. Kontrola nie może służyd jedynie przyznawaniu lub odbieraniu certyfikatów, a 

zbierane np. w cyfrowej bazie ewidencji spraw dane powinny służyd inicjatywom ustawodawczym, 

tworzeniu polityk i strategii rozwiązywania problemów społecznych, tworzeniu rekomendacji dla 

zmian systemowych.  

 

Metody monitoringu i kontroli jakości usług podane w modelu ppio były akceptowane przez 

organizacje pozarządowe. Jednak zwracano uwagę, że większośd organizacji nie stad na zamawianie 

zewnętrznego audytu oraz że w przypadku niektórych obszarów, które powinny byd badane, nie ma 

wypracowanych dobrych, miarodajnych metod. Jakośd świadczonych usług dotyczyłaby: 

przygotowania doradców, sposobu obsługi klienta (przestrzeganie kodeksu etycznego, zapewnienie 
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warunków zapewniających poufnośd, przekazywanie wiedzy w sposób rzeczowy i zrozumiały dla 

klienta etc.), rzetelności i poziomu merytorycznego informacji i porad. 

 

g. system wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

 

W celu stworzenia efektywnego systemu wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców, 

pomijając koniecznośd zapewnienia ciągłości finansowania, należałoby opracowad i wdrożyd narzędzia 

oraz działania typu: 

 elektroniczny, wspólny system informatyczny zapewniający:  

– rejestrację usług, 

– ułatwienie obsługi beneficjentów, 

– kontrolę jakości usług, 

– komunikację, konsultacje między doradcami, 

– tworzenie zasobów wiedzy o rozwiązanych problemach, co pozwoli na wzajemne 

uczenie się, podnoszenie kompetencji doradców, 

– gromadzenie wiedzy statystycznej pozwalającej na przeprowadzenie analiz problemów 

społecznych występujących w regionach i całym kraju, 

– akceptowana przez różne podmioty przyznające dotacje w ramach systemu, 

– ochronę danych osobowych (baza zgłoszona do GIODO), 

– umożliwiający wewnętrzną ewaluację poszczególnym ośrodkom poradnictwa prawno-

obywatelskiego, 

– gwarantujący archiwizację cyfrową. 

 ogólnie dostępna, na bieżąco aktualizowana baza podmiotów świadczących usługi bezpłatnego 

poradnictwa prawno-obywatelskiego i informacji obywatelskiej, 

 internetowe, wspólne, ogólnodostępne dla doradców i klientów repozytorium wzorów pism, 

 e-poradnik, w którym na bieżąco pojawiałyby się informacje o zmianach w przepisach, 

 szkolenia w ramach systemu ppio (obligatoryjne dla wszystkich doradców oraz fakultatywne, 

związane np. z problemami pojawiającymi się w danym regionie), 

 superwizje, 
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 grupa, w obrębie której doradcy mogą uzyskad wsparcie, informacje w przypadku spraw 

przekraczających ich kompetencje; system wewnętrznych konsultacji, spotkania organizacji 

wewnątrz sieci w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, 

 powstanie podmiotu wewnątrz systemu np. federacji organizacji poradniczych, która w 

imieniu członków mogłaby występowad na rzecz zmian legislacyjnych, 

 współpraca z podmiotami zewnętrznymi np. Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Biurem Osób 

Niepełnosprawnych, Rzecznikiem Praw Dziecka itd. 

 współpraca w zakresie informacji o usługodawcach objętych systemem z instytucjami 

publicznymi, komercyjnymi i innymi podmiotami świadczącymi usługi poradnicze, 

 promocja obejmująca wszystkie ośrodki bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wspólne 

logo, kampanie promocyjne, wydawnictwa etc.). 

 

W odniesieniu do zaproponowanego modelu ppio najistotniejsze z punktu widzenia organizacji, jest 

zachowanie idei poradnictwa obywatelskiego i zapewnienie ciągłości finansowania dla ośrodków 

poradniczych (równoznaczne z wieloletnim kontraktowaniem usług). Finansowanie wydawało się 

jednocześnie najsłabszym punktem konsultowanego modelu, szczególnie jeśli miałoby byd oparte na 

budżetach samorządów powiatowych i gminnych. Podkreślano, że model ppio wydaje się też bardziej 

modelem certyfikacji, kontroli, monitoringu niż modelem rozszerzania oraz wspierania poradnictwa  

i podnoszenia jego jakości. 

 

Zdaniem uczestników konsultacji system ppio powinien opierad się na sprawdzonych rozwiązaniach, 

uwzględniając w tym zakresie wieloletnie doświadczenia organizacji pozarządowych w Polsce  

oraz w innych krajach. Podkreślano, że organizacje pozarządowe oddolnie i od podstaw tworzyły  

i prowadzą poradnictwo obywatelskie, od lat starając się wypełnid lukę tam, gdzie instytucje 

samorządowe i rządowe okazują się niewystarczające. Zaznaczano, że w niektórych częściach Polski 

powstają we współpracy z samorządami wojewódzkimi projekty, w których zapewnienie dostępności 

do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest jednym z ważnych celów strategicznych. Warto 

wykorzystad te doświadczenia, tak aby wprowadzane odgórnie rozwiązania pomagały ulepszyd, to co 

oddolnie zostało stworzone do tej pory, a wymaga wsparcia organizacyjnego w skali całego kraju i 

dofinansowania zapewniającego ciągłośd realizacji zadao, stabilizację i wzmocnienie zespołów. 
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V. Załączniki do raportu z konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

 

Załącznik nr 1 - Lista organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach modelu ppio 

 

 
nazwa organizacji miejscowośd 

1. Biuro Porad Obywatelskich Gliwice 

2. Biuro Porad Obywatelskich Szczecin 

3. Biuro Porad Obywatelskich Zabrze 

4. Biuro Porad Obywatelskich  Kraków 

5. Biuro Porad Obywatelskich - Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej Łosiece 

6. Biuro Porad Obywatelskich - Rudnickie Konto Pomocy  Ruda Śląska 

7. Biuro Porad Obywatelskich - Stowarzyszenie Ovum Gdynia 

8. Biuro Porad Obywatelskich Stowarzyszenie CIS Warszawa 

9. Biuro Porad Obywatelskich w Radomiu Radom 

10. Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach Skierniewice 

11. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich we Włodzisławiu Włodzisław 

12. Biuro Porad Prawnych SMD - Koło w Szczecinie Szczecin 

13. 
Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi 

Nyskiej 
Nysa 

14. 
Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat"- Filia dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Łomży 
Łomża 

15. Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego  Wrocław 

16. Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nied Kraków 
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17. 
Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet Europejski Viadrina we 

Franfurcie/Słubicach 
Słubice 

18. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw KARTA 99 Wrocław 

19. 
Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności 

"Eureka" 
Reda 

20. Federacja Konsumentów  Warszawa 

21. Federacja Konsumentów  Zielona Góra 

22. Fundacja "Fundusz Inicjatyw" Lublin 

23. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" Olsztyn 

24. Fundacja "Rodzice Szkole" Warszawa 

25. Fundacja "Sławek" Warszawa 

26. Fundacja Academia Iuris Warszawa 

27. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Zielona Góra 

28. Fundacja Cognosco Kraków 

29. Fundacja Dzieci Niczyje Warszawa 

30. Fundacja Familijny Poznao Poznao 

31. Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Staoczyka Kraków 

32. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej Warszawa 

33. Fundacja Promyk Słooca Wawszawa 

34. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” Bytów 

35. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych "DAJMY SZANSĘ" Wrocław 

36. Fundacja Synapsis Warszawa 

37. Fundacja w Służbie Wsi Wrocław 



      

                           

 

 
 ul. Szpitalna 5/5  T +48 22 828 91 28 inpris@inpris.pl NIP 525-24-55-613
 00-031 Warsaw, Poland F +48 22 828 91 29 www.inpris.pl KRS 0000 328 112 

 

                             
 

 

 

 
 

St
ro

n
a4

5
 

38. Helsioska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 

39. Instytut Wiedzy Obywatelskiej Kraków 

40. ITAKA – Centrum Poszukiwao Ludzi Zaginionych Warszawa 

41. Kaszubski Uniwersytet Ludowy Szymbark 

42. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape" Lublin 

43. Liga Kobiet Polskich - Zarząd Główny Warszawa 

44. Lubelski Ośrodek Samopomocy Lublin 

45. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku  Lublin 

46. Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" Żary 

47. Ośrodek Adopcyjny SKR Szczecin 

48. Polska Akcja Humanitarna Warszawa 

49. 
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC 

Poland" 
Lublin 

50. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki Toruo 

51. Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo Barcin 

52. Radomskie Stowarzyszenie "Pomocne Dłonie" Radom 

53. Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Ruda Śląska 

54. Społeczna Odnowa Samorządowa Chorzów 

55. Stowarzyszeni Równie wobec Prawa 
Gorzów 

Wielkopolski 

56. Stowarzyszenia Lambda Warszawa 

57. 
Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie - Ośrodek Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem 
Szczecin 
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58. Stowarzyszenie Bar  Zielona Góra 

59. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski Hrubieszów 

60. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Radomiu Radom 

61. Stowarzyszenie Doradców Prawnych Warszawa 

62. Stowarzyszenie Eureka Szczecinek 

63. Stowarzyszenie Gminne Centrum Trzeźwości Grabice  

64. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych Lublin 

65. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Warszawa 

66. Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju Tłuszcz 

67. Stowarzyszenie Kobiet "Babska Agencja Rozwoju" Zielona Góra 

68. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej Gdynia 

69. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - Oddział w Krakowie Kraków 

70. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich Warszawa 

71. Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów "Konsumental" Bielsko-Biała 

72. Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela "St.O.P.". Wałbrzych 

73. Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka - Zarząd Krajowy w Dębicy Dębica 

74. Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" w Krośnie Krosno 

75. Stowarzyszenie Przyjaciół INTEGRACJA Warszawa 

76. Stowarzyszenie Razem Łatwiej   

77. Stowarzyszenie Radlioskie Biuro Porad Obywatelskich Radlin 

78. Stowarzyszenie Romów w Polsce Oświęcim 

79. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersystet Trzeciego Wieku Nowy Sącz 
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80. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum Zielona Góra 

81. Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellooskiego Kraków 

82. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Katowice 

83. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Zielona Góra 

84. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  Sosonowiec 

85. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Warszawa 

86. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Ośrodek Regionalny Szczecin 

87. Towarzystwo Miłośników Rydułtów Rydułtowy 

88. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych Poznao 

89. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych Wrocław 

90. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS Szczecin 

91. Zwiazek Biur Porad Obywatelskich Warszawa 

92. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych Zielona Góra 

93. Związek Stowarzyszeo Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych Lublin 

94. 
Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 

Komunikacyjnych oraz Przemocy 
Wał Ruda 

 

 

Załącznik nr 2  -  Szczegółowy program spotkao konsultacyjnych 

 

PROJEKT „OPRACOWANIE KOMPLEKSOWYCH I TRWAŁYCH 

MECHANIZMÓW WSPARCIA DLA PORADNICTWA PRAWNEGO I 

OBYWATELSKIEGO W POLSCE” 

 

PROGRAM KONSULTACJI 
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10.00-10.45 – Powitanie uczestników. Przedstawienie celów i głównych założeń projektu 

„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. 

 

Konsultacje poszczególnych elementów modelowych rozwiązań opisanych 

w opracowaniu „System bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

w Polsce”: 
 

10.45-11.30 – Beneficjenci oraz kryteria dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. 
 

11.30-11.45 – Przerwa kawowa 
 

11.45-13.15 – Podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie.             Osoby 

udzielające porad prawnych i obywatelskich. 
 

13.15-14.00 – Obiad 
 

14.00-15.15 – Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich. 
 

15.15-15.30 – Przerwa kawowa 
 

15.30-16.30 – Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 

16.30-17.00 – Podsumowanie spotkania. Oferta dalszej współpracy i nieodpłatnych 

szkoleń w ramach projektu. 
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Konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i korporacji prawniczych 

 

Konsultacje ze środowiskiem radców prawnych i adwokatów. 

 

I. Informacje podstawowe 

 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 25 kwietnia 2013 r. na ul. Szpitalnej 5/5 w Federacji 

organizacji pozarządowych Centrum Szpitalna.  

 

Osoby uczestniczące w spotkaniu: 

Organizatorzy: 

1. Grzegorz Wiaderek – INPRIS, prowadzący spotkanie 

2. Paweł Maranowski – INPRIS, analityk  

3. dr Jan Winczorek  – INPRIS, ekspert 

4. dr Michał Araszkiewicz – INPRIS, ekspert 

 

Środowisko korporacji prawniczych: 

 1. Mikołaj Pietrzak, adwokat 

 2. Paweł Osik, adwokat 

 3. Ewa Stompor-Nowicka – Krajowa Rada Radców Prawnych 

 4. Włodzimierz Chróścik – Krajowa Rada Radców Prawnych 

 5. Anna Zaleska – Krajowa Rada Radców Prawnych 

 

II. Opis przebiegu spotkania wraz informacją o wyborze metody konsultacji 

 

Spotkanie ze środowiskiem korporacji prawniczych otworzył Grzegorz Wiaderek. Prezes INPRIS 

przywitał uczestników spotkania i poprosił ich o przedstawienie. Po autoprezentacji uczestników 

Grzegorz Wiaderek zaprezentował założenia projektu oraz zaproponował prowadzenie dyskusje w 

formule seminaryjnej.  
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Następnie głos zabrał analityk INPRIS Paweł Maranowski. Streścił on - posługując się krótką 

prezentacją - wszystkie warianty modelu bezpłatnego systemu poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego. Po prezentacji, prowadzący Grzegorz Wiaderek uzupełnił niektóre informacje 

przedstawione na slajdach. Przedstawicieli korporacji prawniczych wyrazili pozytywną opinię na temat 

projektu oraz zasugerowali, że projekt nie powinien ograniczyd się tylko do produktów 

wypracowanych w trakcie projektu, ale i przyczynid się do wprowadzenia całościowego systemu 

bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce.  

 

Po prezentacji modelu i krótkiej rozmowie na temat projektu rozpoczęto dyskusję na temat każdego z 

poszczególnych elementów modelu. Omówiono następujące elementy: beneficjenci systemu, 

usługodawcy, metody udzielania porad, osoby udzielające porady, kontrola i monitoring, finansowanie 

systemu. Uczestnicy spotkania mieli prawo swobodnej wypowiedzi na temat każdego z omawianych 

elementów. W trakcie spotkania uczestnikom zadawane były również dodatkowe pytania, istotne z 

punktu widzenia modelu i jego funkcjonowania. Kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, w których 

eksperci INPRIS (dr Jan Winczorek i dr Michał Araszkiewicz) zabierali głos w celu wyjaśnienia 

problemów związanych z poszczególnymi elementami modelu. 

 

 

III.  Opinie na temat poszczególnych elementów modelu,  

 

Poniżej przedstawiono wszystkie wnioski dotyczące poszczególnych konsultowanych elementów 

modelu. W trakcie dyskusji zadawano dodatkowe pytania – zostały one wyróżnione w tekście. 

 

A.  Beneficjenci 

 

Informacja prawna powinna byd jak najszerzej dostępna, bez kryteriów dostępu. Może byd ona 

dostarczana drogą elektroniczną przez Internet. Należy jednak wziąd pod uwagę, że osoby wykluczone 

ekonomicznie i ubogie są również wykluczone cyfrowo i mogą nie korzystad z informacji oferowanej w 

Internecie. Z kolei porada prawna wymaga czasu i większego poświęcenia ze strony prawnika – stąd 
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też warto przynajmniej na samym początku ograniczyd porady prawne i obywatelskie tylko do osób 

wykluczonych i wrażliwych społecznie.  

 

Zgodnie z inną opinią informacja prawna powinna byd dostarczana jak najszerzej, ale musi byd 

udzielania według kryterium przedmiotowego (dziedziny prawa). Przynajmniej na początku system 

powinien gwarantowad pewien zakres spraw, które obsługuje. Dziedziny takie jak na przykład prawo 

morskie, czy prawo bankowe powinny zostad wykluczone.  

 

Zdaniem innego z rozmówców należy przynajmniej na samym początku wprowadzid kryteria dostępu 

do porady prawnej i obywatelskiej. Z jego doświadczeo wynika, że osób poszukujących nieodpłatnej 

porady jest bardzo dużo i system nie będzie w stanie ich wszystkich obsłużyd.  

 

Aby system mógł zostad wprowadzony, potrzebne jest ograniczenie zakresu osób, które mogą uzyskad 

pomoc prawną. Tylko w taki sposób można przekonad ustawodawców do zmiany legislacyjnej. 

Zdaniem przedstawicieli korporacji prawniczych nie ma możliwości na obecnym etapie wprowadzenia 

ustawy dotyczącej systemu poradnictwa kierowanego do wszystkich obywateli. Uczestnicy konsultacji 

zgadzają się jednak z ideą, że nieodpłatne poradnictwo powinno byd kierowane do wszystkich osób. 

 

Istnieje istotny problem z kryterium majątkowym. Przykładowo, ustanowienie kryterium na poziomie 

1600 zł wyklucza osoby, które zarabiają nieco powyżej tej kwoty – są to jednak nadal osoby, które 

wymagają objęcia pomocą nieodpłatną. 

 

Zbyt rozbudowany system weryfikacji kryteriów przedmiotowych i podmiotowych może mied dla 

systemu negatywne skutki. Z jednej strony może podnieśd koszty funkcjonowania systemu, a z drugiej 

zniechęcid beneficjentów, którzy będą zmuszeni do udowodnienia swojej niekorzystnej sytuacji. W 

razie odmowy przez system udzielenia nieodpłatnej porady prawnej beneficjent musi mied prawo do 

odwołania. Odwołanie zaś wymaga czasu, co może wpłynąd na dezaktualizację problemu prawnego, 

który chciał rozwiązad beneficjent. 
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Szczegółowe pytanie: Biorąc pod uwagę wariant z kryterium przedmiotowym, to które dziedziny 

prawa należy wyłączyd z systemu poradnictwa? 

Odpowiedź: Z całą pewnością nie można wyłączyd spraw rodzinnych, ale prawo podatkowe czy prawo  

atomowe nie jest już konieczne. Tabela najczęstszych problemów prawnych w wariancie 

przedmiotowo-podmiotowym zawiera podstawowe dziedziny prawa, które powinny zostad włączone 

do systemu. 

 

Szczegółowe pytanie: Czy osoby prawne powinny byd włączone w kręg beneficjentów? 

Odpowiedź: Przynajmniej na początku funkcjonowania systemu nie powinny uczestniczyd w systemie. 

Jedynie osoby fizyczne wpisane do ewidencji przedsiębiorców mogłyby uzyskad poradę. 

 

B.  Organizacja systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Szczegółowe pytanie: Czy powinna istnied organizacja centralna zarządzająca systemem? 

Odpowiedź: Powinna istnied centralna organizacja zarządzając system. Przykładem pozytywnego 

funkcjonowania takiej organizacji są inne kraje z rozwiniętymi systemami poradnictwa prawnego. 

Musimy jednak dążyd do sytuacji, w której większośd pieniędzy przeznaczonych na system będzie 

trafiało do merytorycznej pomocy prawnej, a nie na funkcjonowanie organizacji centralnej. Takie 

instytucje mają naturalną tendencję do rozrastania, co również należy ograniczyd. Instytucja centralna 

powinna byd organem o niewielkich funkcjach koordynacyjnych, zarządzających i kontrolujących. W 

opinii jednego z uczestników centralna instytucja nie powinna posiadad elastycznych narzędzi w 

zakresie zarządzania, ponieważ elastycznośd w rękach władzy może doprowadzid do nadużyd.  

 

Radcy prawni oraz adwokaci nie potrzebuję systemu zarządzania, gdyż funkcjonują już w gotowej sieci 

pomocy prawnej. Jedyną potrzebą jest dofinansowanie ich pracy w zakresie poradnictwa. 

 

Zdaniem jednego z rozmówców system najbardziej odpowiadający poglądom uczestników spotkania 

powinien byd oparty na gminach z instytucją centralną jaką byłby Krajowy Ośrodek Wspierania 

Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.  
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Szczegółowe pytanie: Czy adwokaci i radcowie prawni gotowi są na to, aby ich działalnośd 

certyfikowała centralna instytucja? Czy samorząd radcowski i adwokacji zgodzą się, aby radcowie i 

adwokaci startujący do konkursów byli certyfikowani dodatkowo przez inną instytucję i oceniani pod 

względem specjalizowania się w jakiejś dziedzinie? 

Odpowiedź: Zdaniem jednego z radców prawnych nie ma przeciwwskazao, aby radca prawny 

przystępujący do konkursu w ramach systemu poradnictwa wskazywał specjalizację, w ramach której 

chce świadczyd poradnictwo prawne. Wskazanie dziedziny w jakiej chce się specjalizowad w ramach 

systemu radca prawny nie stoi w przeszkodzie z etyką tego zawodu. Z kolei zdaniem jednego z 

adwokatów aktualnie nie ma możliwości, aby prawnicy specjalizowali się w wielu dziedzinach 

jednocześnie i istnieje zagrożenie buntu korporacji adwokackiej przeciwko certyfikowaniu ich pracy. 

Nie można oczekiwad, że samorząd zawodowy będzie udzielał czegoś na kształt glejtu poszczególnym 

radcom, czy też adwokatom. Możliwośd startu w konkursie na udzielanie porad przez adwokata, który 

zakłada przykładowo specjalizację w sprawa skarbowych, nie jest tożsame z certyfikacją specjalizacji. 

Adwokat jedynie wyraża swoją wolę i przekonuje organ rozstrzygający konkurs. Należy unikad 

koncepcji i hasła „specjalizacja” w tworzeniu systemu poradnictwa, gdyż z pewnością spotka się z to ze 

sprzeciwem samorządu adwokackiego. 

 

W opinii innego z uczestników spotkania specjalizacja jest istotna z punktu widzenia pracy radców 

prawnych i adwokatów. Aktualnie nie ma możliwości, aby prawnicy specjalizowali się w wielu 

dziedzinach jednocześnie.  

 

Szczegółowe pytanie: Czy wzbudziłby sprzeciw samorządów adwokackich i radcowskich system, w 

którym organizacja centralna weryfikuje (sprawdza pod względem określonych kryteriów) podmioty 

chcące udzielad porad prawnych i obywatelskich w ramach system?  

Odpowiedź: Uczestnicy konsultacji nie napotkali dotychczas sytuacji, w której dodatkowo sprawdzano 

by ich kompetencje dotyczące np. umiejętności obrony w sądzie. Jeżeli już dochodzi do weryfikacji 

pracy prawników, to raczej polega to na sprawdzeniu jakim doświadczeniem charakteryzuje się dany 

radca czy adwokat (albo czy jego kancelaria ma odpowiednie wyspecjalizowane zasoby kadrowe). Z 

innej wypowiedzi wynika, że istnieją również konkursy, w których weryfikuje się, czy dany adwokat 

prowadził wymagany rodzaj sprawy – nie ma sytuacji, w której zdanie egzaminu radcowskiego, czy 
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adwokackiego gwarantuje znajomośd każdej dziedziny prawa, dlatego też doświadczenie musi byd 

czasami poddawane weryfikacji. 

 

C.  Usługodawcy 

 

W systemie powinny uczestniczyd przede wszystkim organizacje wyspecjalizowane, zatrudniające 

prawników wyspecjalizowanych w danej dziedzinie – nie ma możliwości, żeby jeden prawnik potrafił 

udzielad porady w każdej sprawie.  Nie jest równie wskazane, aby w systemie istniały organizacje 

zajmuję się całokształtem poradnictwa. 

 

Istnieje problem w przypadku udzielania porad przez instytucje publiczne. Bardzo dużo spraw i 

problemów prawnych dotyczy relacji obywatel – paostwo. Można mied wiele zastrzeżeo co do 

trafności, słuszności porad w takich sprawach oraz stronniczości publicznych organizacji. W ramach 

systemu porad prawnych i obywatelskich powinny udzielad raczej organizacje pozarządowe, podmioty 

prywatne, kancelaria prawne, kliniki prawa, adwokaci i radcy prawni. 

 

Szczegółowe pytanie: Czy krąg usługodawców powinien byd jak najszerszy, czy jednak system powinien 

ograniczyd możliwośd udzielania informacji prawnej i porady prawnej do konkretnych podmiotów? 

Odpowiedź: Jeżeli w systemie chcą udzielad porad prawnych różni doradcy i robią to prawidłowo, to 

nie ma przeciwwskazao co do możliwości uczestniczenia przez nich w systemie. Jednak przynależnośd 

do samorządu adwokackiego i radcowskiego daje gwarancję jakości. Otwarcie systemu dla doradców 

stworzy sytuacje, w której system będzie musiał bardzo wnikliwie weryfikowad ich pracę - sytuacji tej 

da się uniknąd w przypadku radców i adwokatów. W opinii jednego z radców porada musi byd 

udzielania przez radcę lub adwokata, bo jest to porada o charakterze profesjonalnym – istnieje 

zagrożenie, że porada udzielona przez kogoś innego może byd niższej jakości i pociągad za sobą 

dodatkowe publiczne koszty.  
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D.  Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich nie powinny byd zatrudnione na etat. Jeśli system 

ma byd finansowany z budżetu paostwa, to rozsądnym jest finansowanie doradców za każdą jedną 

udzieloną poradę. Zgodnie z innym poglądem należy rozważyd jednak zatrudnianie osób na etatach. 

Jeżeli w systemie będą uczestniczyd organizację takie jak Ośrodki Pomocy Społecznej, to osoba tam 

udzielająca porad w ramach narzuconych jej obowiązków będzie musiała posiadad etat.  

 

Szczegółowe pytanie: Jak wynika z niektórych opinii są sytuacje, w których prawnicy i doradcy muszą 

poprawiad porady udzielane przez radców i adwokatów. Jaka jest opinia na ten temat? 

Odpowiedź: Należy pamiętad, że adwokaci i radcowie mają odpowiedzialnośd dyscyplinarną i 

obowiązkowe ubezpieczenie. Istnieją przypadki, w których radcowie i adwokaci popełniają błędy, ale 

wtedy odpowiadają dyscyplinarnie i odszkodowawczo. Natomiast wszelkie kancelarie zatrudniające 

doradców i prawników nie posiadają takiej odpowiedzialności. 

 

Najprostszy system to taki, w którym porady udzielają tylko radcy i adwokaci – wymaga to minimum 

weryfikacji (a co za tym idzie są to mniejsze koszty). Jest to jednocześnie propozycja najbardziej 

kontrowersyjna dla społeczeostwa. Należy mied na uwadze również to, że korporacje prawnicze 

skoncentrowane są w dużym miastach, co będzie miało wpływ na podaż usług poradniczych. W opinii 

jednego z uczestników spotkania problem nie istnieje, ponieważ każda z gmin musi mied obsługę 

prawną i w większości przypadków prawnik, z usług którego korzysta gmina, może również udzielad 

porad prawnych.  

 

E.  Metody udzielania porad prawnych 

 

Szczegółowe pytanie: Czy porady powinny byd udzielane tylko na piśmie, czy tylko ustnie? Jak 

ewidencjonowad sprawy?  

Odpowiedź: Porady powinny byd udzielane wszystkimi możliwymi kanałami i byd jednocześnie 

ewidencjonowane. Zdaniem jednego z adwokatów forma udzielania porady prawnej powinna byd 

uzależniona od preferencji klienta, ale obostrzona odpowiednimi kryteriami (np. ograniczenie stron 



      

                           

 

 
 ul. Szpitalna 5/5  T +48 22 828 91 28 inpris@inpris.pl NIP 525-24-55-613
 00-031 Warsaw, Poland F +48 22 828 91 29 www.inpris.pl KRS 0000 328 112 

 

                             
 

 

 

 
 

St
ro

n
a5

6
 

porady pisemnej, czasu porady telefonicznej, itp.). Wybór formy zależy również od profesjonalisty, 

który wygrał konkurs – może od w porozumieniu z klientem dobrad odpowiednią metodę. Z kolei w 

opinii jednego z radców, porada powinna byd udzielana tylko pisemnie – jest to gwarancja i dowód 

udzielenia porady. W przypadku klientów z mniejszymi kompetencjami intelektualnymi porada na 

piśmie jest łatwiejsza w odbiorze – klient w razie wątpliwości może za każdym razem się do niej 

odnieśd i zapoznad z jej treścią.  

 

F.  Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Szczegółowe pytanie: Jaki jest pogląd przedstawicieli korporacji prawniczych na temat kontroli i 

monitoringu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Odpowiedź: Kontrola i weryfikacja powinny byd realizowane w ramach konkursów, do których stają 

podmioty chcące udzielad porad prawnych i obywatelskich. Idealnym modelem jest model brytyjski, w 

którym kancelarie w ramach przetargów/konkursów otrzymują pozwolenie na prowadzenie spraw z 

urzędu, pod warunkiem, że dalej weryfikuje to rynek. Najprostszą i najrzetelniejszą weryfikacją jakości 

udzielonych porad będzie opinia klientów i rynek – klienci będą oceniad jakośd danej organizacji udając 

się do niej po poradę. Pojawia się jednak tutaj problem tajemnicy. Adwokaci będą mieli również 

problem etyczny z promocją własnej działalności i szukaniem poparcia wśród swoich zadowolonych 

klientów. 

 

Jednostka zarządzająca systemem i konkursami może realizowad ewaluację. Swoje zadania kontrolne 

może realizowad dzięki systemowi skarg i badao satysfakcji klientów. Istnieje uzasadniona obawa, że 

adwokaci oraz radcy będą buntowali się przed tego typu recenzją ze strony klientów. 

 

Szczegółowe pytanie: Czy powinien istnied system ewidencji udzielonych porad? 

Odpowiedź: System ewidencji jest czymś wskazanym, ale wypełnianie formularzy przez prawników nie 

powinno zajmowad więcej czasu niż samo udzielanie porad. Ewidencja jest potrzebna, gdyż 

gromadzone za jej pomocą statystyki ułatwiają planowanie działao w systemie. Ewidencja powinna 

zawierad informacje na temat problemów prawnych, ale dyskusyjne jest to, czy powinna również 

gromadzid dane na temat jakości obsługi. Dane na temat jakości usług powinny znaleźd się raczej w 
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dobrowolnie wypełnianej ankiecie przez klienta, który ocenia różne aspekty udzielonej przez prawnika 

pomocy.  

 

Szczegółowe pytanie: Co sądzą przedstawiciele korporacji prawniczych o metodzie peer review? 

Odpowiedź: Istnieją obawy, że w polskim systemie oceny w ramach peer review będą nietrafne. 

Negatywnym aspektem peer review może byd tzw. „wycinanie konkurencji” poprzez składanie 

negatywnych opinii na temat ocenianych prawników. Uczestniczenie w systemie różnych podmiotów i 

jednoczesne wprowadzenie systemu peer review, w którym kliniki prawa lub doradcy prawni mogą 

oceniad porady udzielane przez profesjonalnych adwokatów i radców, spowoduje bunt tych 

środowisk. Jeden z adwokatów wyraził obawy, że porady prawne są trudne do obiektywnej oceny, 

inaczej niż w przypadku akt sądowych.  

 

Szczegółowe pytanie: Co sądzą przedstawiciele korporacji prawniczych o metodzie tajemniczy klient? 

Odpowiedź: Zdaniem uczestników spotkania władza publiczna (finansująca system) nie jest od 

tworzenia zasadzek na prawników – jest to nieetyczne. Istnieją obawy, że tego typu metoda może byd 

wykorzystana do prowokacji kierowanych przeciwko prawnikom.  

 

Jeden z pomysłów dotyczących kontroli proponuje, aby wprowadzid jedynie weryfikację należytej 

staranności: czy prawnik dokonał wszelkich czynności mających na celu pomoc beneficjentowi. Nie ma 

potrzeby mnożenia kontroli i weryfikacji pracy radców i adwokatów, ponieważ odpowiadają oni już 

przed samorządem zawodowym. 

 

G.  Finansowanie systemu 

 

W dyskusji na temat finansowania systemu pomocy prawnej – zdaniem jednego z uczestników – 

poświęcamy za dużo czasu na kwestii związane z kosztami, nie biorąc w ogóle pod uwagę oszczędności 

i pozytywnych efektów, jakie może ze sobą przynieśd wprowadzenie systemu poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego. 
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Większośd problemów prawnych jest powtarzalnych, co wpływa na koszt udzielanych porad. Doradca 

nie musi się za każdym razem przygotowywad, a każda kolejna porada na ten sam temat może 

kosztowad mniej.  

 

W opinii niektórych uczestników pieniądze powinny iśd za klientem, czyli system powinien zawierad 

elementy rynkowe. W systemie mogą uczestniczyd różne podmioty (nie ma zamkniętej puli), ale 

dofinansowanie otrzymują tylko te, do których przychodzą klienci – muszą one jednak wcześniej 

wygrad konkurs. Ważne jest, aby powiązad finansowanie podmiotu z liczbą osób, które się do niego 

udały po poradę prawną lub obywatelską.  

 

Szczegółowe pytanie: Jeżeli system poradnictwa finansowad będzie pracę prawnika godzinowo, to 

istnieje zagrożenie nadużycia tego systemu – można wyobrazid sobie sytuacje, w której prawnik będzie 

daną poradę sztucznie wydłużał, otrzymując tym samy większą zapłatę. Jak w takim przypadku 

ograniczad takie wyłudzenia? 

Odpowiedź: Pieniądze powinny iśd za klientem, należy unikad systemu w którym płaci się za dyżur 

prawnika. Jeśli muszą zostad wprowadzone rozliczenia godzinowe, to każdy klient powinna otrzymad 

jednostkę czasową wynoszącą przykładowo 2 godziny. Jeśli jego sprawa wymaga większego 

zaangażowania, to petent może ubiegad się do organizacji zarządzającej o dodatkową jednostkę 

czasową. Najlepszym rozwiązaniem jest blok dwóch godzin raz na pół roku, bo inaczej system będzie 

niewydolny, albo stworzymy system w którym adwokaci będą sami sobie napędzad klientów (im 

więcej klientów, tym większy zarobek). 

 

Istnieje alternatywne rozwiązanie do powyższego problemu i jest nim opłata manipulacyjna. Kwota w 

wysokości 5 zł, jaką musi ponieśd beneficjent jest istotną barierą dla osób wyłudzających porady. Inne 

alternatywna propozycja, to stworzenie czegoś na kształt talonów lub voucherów przyznawanych 

przez instytucję weryfikującą kryteria dostępu beneficjenta do skorzystania z nieodpłatnej porady 

prawnej i obywatelskiej. W takim przypadku klient sam wybiera certyfikowaną instytucję, która udziela 

mu pomocy. 
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Szczegółowe pytanie: Czy wprowadzenie systemu poradnictwa będzie wpływało na koszty całego 

systemu wymiaru sprawiedliwości? 

Odpowiedź: Zdecydowanie będzie wpływało na obniżenie kosztów systemu wymiaru sprawiedliwości. 

Sądy aktualnie prowadzą wiele niepotrzebny spraw, które będą toczyd się latami. Każdy prawnik, który 

dostaje sprawy cywilne lub z sądów administracyjnych z urzędu wie, że adwokaci otrzymują 20% - 50% 

spraw cywilnych lub spraw z urzędu z sądów administracyjnych, które w ogóle nie powinny znaleźd się 

w sądzie. 10% z tych spraw jest sprawami wynikającymi z niewiedzy i braku kompetencji prawnych 

klienta. W opinii jednego z radców wiele spraw nie trafiłaby do sądu, gdyby osoba wcześniej udała się 

po opinię prawną do prawnika. Częśd problemów klientów można przekierowad na mediację, a częśd 

problemów może zostad rozwiązania już na poziomie porady i uratowad klienta na przykład przed 

katastrofą finansową – co w efekcie mogłoby się przełożyd na wszczęcie (lub nie) procesu sądowego. 

 

H.  Pozostała problematyka 

 

W opinii jednego z adwokatów nie da się oddzielid systemu poradnictwa od pomocy z urzędu – 

pierwsze jest konsekwencją drugiego.  

 

Szczegółowe pytanie: Czy istnieje możliwośd połączenia poradnictwa z pomocą prawną? 

Odpowiedź: Aktualnie nie ma możliwości i politycznej zgody na reformę globalnego systemu pomocy 

prawnej z urzędu w postępowaniach. Docelowe postępowanie ma w założeniu powoład instytucję na 

kształt Legal Aid Office, która zajmuje się przyznawaniem pomocy prawnej z urzędu we wszystkich 

postępowaniach (nie powinien byd to sąd, który orzeka w konkretnej sprawie). 

 

Szczegółowe pytanie: Czy istnieje możliwośd powołania jednolitego internetowego systemu informacji 

prawnej? 

Odpowiedź: Zdaniem uczestników spotkania konsultacyjnego wskazanym jest powołanie takiego 

systemu informatycznego, ale bez umieszczania tam aktów prawnych, które są niezrozumiałe dla 

przeciętnego człowieka. Sama informacja prawna często nie wystarcza i potrzebny jest kontakt z 

osobą, która potrafi wyjaśnid klientowi wszelkie niuanse zawarte w przepisach prawa. Około 90% 

problemów będzie musiała rozwiązad profesjonalnie udzielona porada, a nie informacja prawna. 
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Zgodnie z inną opinią internetowy system informacji powinien jednak zawierad pewne minima, takie 

jak: akty prawny, wzory pism, standardowe porady, sposoby działania. 

 

III.  Podsumowanie  

 

Poniżej przestawiono ogólne wnioski z konsultacji ze środowiskiem przedstawicieli korporacji 

prawniczych: 

• Informacja prawna powinna byd dostarczana wszystkimi możliwymi kanałami dostępu (bez 

kryteriów). Według innej alternatywnej propozycji informacja prawna może byd dostarczana według 

kryterium przedmiotowego (dziedzin prawa). 

• Zdaniem większości radców i adwokatów muszą istnied kryteria dostępu do porady prawnej i 

obywatelskiej. Na tym etapie nie ma możliwości, aby system z dostępem dla ogółu obywateli został 

wprowadzony. 

• Centralna organizacja w ramach systemu powinna zostad powołana, nie może byd jednak ona 

ciałem zbiurokratyzowanym o skomplikowanej strukturze. Centralna organizacja nie powinna również 

wchodzid w kompetencje samorządów zawodowych.  

• Specjalizacja osób udzielających porad powinna byd istotnym kryterium dostępu 

usługodawców do systemu. Należy mied na uwadze możliwy brak poparcia w tym aspekcie ze strony 

korporacji prawniczych.  

• Przynależnośd do samorządu radców prawnych i adwokatów daje gwarancje jakości 

udzielonych porad. Tej gwarancji nie dają inne osoby, które będą mogły udzielad porad prawnych w 

ramach systemu. Istnieje zagrożenie, że porada udzielona przez inną osobę niż radca lub adwokat, 

może byd niższej jakości i pociągad za sobą dodatkowe publiczne koszty. 

• Porady powinny byd udzielane wszystkimi możliwymi kanałami dostępu, ale to klient razem z 

doradcą wybieraliby najlepszą dla klienta formę porady: pisemną lub ustną. Zdaniem innego prawnika 

porada powinna byd tylko pisemna – jest to ułatwienie dla osób o niższych kompetencjach 

intelektualnych, które kilkukrotnie muszą zapoznad się z poradą, aby ją w efektywny sposób 

wykorzystad. 

• Częściowa kontrola usługodawców chcących udzielad porad powinna odbywad się w ramach 

konkursów organizowanych przez organizację centralną – dany usługodawca, aby wygrad konkurs 
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musiałby spełniad na wstępie pewne kryteria. Innymi prostymi i metodami badania jakości udzielonych 

porad mogłaby byd opinia klientów i rynek – (klienci mogą oceniad jakośd danej organizacji udając się 

do niej po poradę). 

• Metoda peer review została oceniona negatywnie, jako narzędzie umożliwiające 

nieobiektywną krytykę pracy prawników. Podobnie metoda tajemniczy klient w opinii radców i 

adwokatów została uznana za narzędzie nieetyczne, które może byd wykorzystane przez paostwo 

(finansujące system) do prowokacji skierowanych przeciwko prawnikom.  

• Większośd problemów prawnych jest powtarzalna, co wpływa na zmniejszenie kosztów 

udzielanych porad. 

• Jedna z propozycji sugeruje wprowadzenie niskiej opłaty manipulacyjnej ponoszonej przez 

beneficjentów w celu ograniczenia wyłudzania przez nich porad. 

• Zdaniem uczestników konsultacji wprowadzenie systemu poradnictwa zdecydowanie wpłynie 

na zmniejszenie kosztów całego systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. 

• W opinii przedstawicieli korporacji prawniczych nie ma aktualnie możliwości na globalną 

reformę systemu pomocy prawnej w Polsce. 
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Konsultacje ze środowiskiem sędziów 

 

I. Informacje podstawowe 

 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 17 kwietnia 2013 r. w Warszawie.  

Osoby uczestniczące w spotkaniu: 

Organizatorzy: 

1. Grzegorz Wiaderek – INPRIS, prowadzący spotkanie 

2. Paweł Maranowski – INPRIS, analityk  

3. Agata Witkowska – INPRIS, analityk 

4. dr Jan Winczorek – ekspert INPRIS/ WPiA UW 

 

Środowisko sędziów: 

1. Tomasz Szmydt (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Themis) 

2. Anna Czapracka (Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Themis) 

3. Dorota Łopalewska (Themis) 

 

II. Opis przebiegu spotkania wraz informacją o wyborze metody konsultacji 

 

Spotkanie ze środowiskiem doradców otworzył Grzegorz Wiaderek. Prezes INPRIS przywitał 

uczestników spotkania i poprosił ich o przedstawienie. Po autoprezentacji uczestników prezes INPRIS 

zaprezentował założenia projektu oraz zaproponował prowadzenie dyskusje w formule seminaryjnej.  

Następnie głos zabrał analityk INPRIS Paweł Maranowski. Streścił on - posługując się krótką 

prezentacją - wszystkie warianty modelu bezpłatnego systemu poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego. 

Po prezentacji modelu rozpoczęto dyskusję na temat każdego z poszczególnych elementów modelu. 

Omówiono następujące elementy: beneficjenci systemu, usługodawcy, metody udzielania porad, 

osoby udzielające porady, kontrola i monitoring, finansowanie systemu. Każdy z uczestników 

spotkania miał prawo swobodnej wypowiedzi na temat każdego z omawianych elementów. W trakcie 

spotkania uczestnikom zadawane były również dodatkowe pytania, istotne z punktu widzenia modelu i 
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jego funkcjonowania. Uczestnicy kilkukrotnie dopytywali prowadzącego spotkanie o szczegóły 

związane z poszczególnymi wariantami i elementami, uzyskując wyczerpujące informacje 

 

III.  Opinie na temat poszczególnych elementów modelu,  

 

A.  Beneficjenci 

 

Podczas dyskusji na temat beneficjentów projektowanego systemu zgodnie stwierdzono, iż kryterium 

majątkowe jest najbardziej obiektywnym kryterium dostępu do usług nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. Uczestnicy konsultacji zgodnie stwierdzili, że podmiotami uprawnionymi 

do skorzystania z porad w ramach systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego są 

osoby fizyczne. Mogą to również byd osoby prawne lub ułomne osoby prawnej, ale w tym przypadku 

kryterium majątkowe musi byd znacznie bardziej obostrzone. Może to bowiem rodzid ryzyko 

nadużywania nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich.  

Sędziowie byli także zgodni co do tego, że nieodpłatne poradnictwo można ograniczyd według 

kryterium przedmiotowego. Wyznacznikiem w tym zakresie mogą okazad się sprawy, które najczęściej 

wpływają do sądów rejonowych. Dlatego nie można wykluczyd spraw z zakresu prawa rodzinnego i 

cywilnego czy też prawa pracy i ubezpieczeo społecznych. Ograniczenie poradnictwa do kilku dziedzin 

prawa nie musi oznaczad, że osoba zainteresowana nie otrzyma pomocy, gdy jej problem okaże się 

bardziej skomplikowany. Może otrzymad pomoc o bardziej kompleksowym charakterze, wtedy gdy 

osoba udzielająca porady czuje się kompetentna do jej udzielenia. 

W dyskusji pojawiło się także zagadnienie dotyczące sytuacji, gdy jedna ze stron ma prawo skorzystad z 

nieodpłatnego poradnictwa, a druga nieznacznie przekracza granicę kryterium dochodowego i nie jest 

przez to uprawniona do pomocy ze strony prawnika w ramach nieodpłatnego poradnictwa. Uznano, że 

w takiej sytuacji trzeba wziąd pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy i w rezultacie można 

zadecydowad o przyznaniu obu stronom nieodpłatnej pomocy. Nie można bowiem doprowadzad do 

sytuacji, w której dojdzie do asymetrii stron postępowania i w konsekwencji zostanie naruszone 

fundamentalne prawo do rzetelnego procesu. 
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Zauważono tak, że na system poradnictwa należy spojrzed całościowo i rozsądnie. Projektowany 

system nieodpłatnego poradnictwa nie może bowiem uderzyd w rynek komercyjnych usług 

finansowych.   

W kontekście dyskusji na temat beneficjentów systemu zauważono także, że stan świadomości 

prawnej Polaków jest bardzo niski. Można wręcz mówid o wykluczeniu prawnym osób, które nie 

posiadają nawet podstawowej wiedzy na temat systemu prawnego. 

 

B.  Organizacja systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

W trakcie dyskusji na temat możliwych rozwiązao ustrojowych i roli instytucji zarządzającej systemem 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego stwierdzono, że Rada ds. Pomocy Prawnej 

powinna byd jak najmniej zbiurokratyzowana. Byd może powinna mied raczej charakter organizacji 

pozarządowej niż urzędu. Rada powinna byd instytucją o miękkich kompetencjach. 

Nie stwierdzono jednoznacznie na jakim poziomie samorządu lokalnego powinien byd oparty system 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Pojawiła się obawa, że byd może gmin nie 

będzie stad na zatrudnienie prawnika. Warto by jednak stworzyd bazy danych, które byłyby dostępne 

w gminach. W każdej z baz znalazłyby się takie informacje jak np.: wzorce umów, jak przygotowad się 

na rozprawę, jakie dokumenty zabrad ze sobą czy jak wyglądają pewne typowe procedury. 

W kontekście sposobu organizacji systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

pojawiła się kwestia certyfikacji podmiotów świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne i 

obywatelskie. Według uczestników konsultacji tego rodzaju działanie może okazad się trudne, 

ponieważ nawet wśród certyfikowanych podmiotów mogą zdarzyd się usługi, które będą nieco niższej 

jakości. W tym przypadku lepszym rozwiązaniem mogłoby okazad się przyjęcie zbioru standardów. 

Certyfikacja, według sędziów, rodzi również ryzyko, że krąg podmiotów czy osób chętnych świadczyd 

nieodpłatne porady może zmniejszyd się. Zwłaszcza może to dotyczyd młodych osób zaraz po studiach, 

które mogą nie spełnid wygórowanych wymogów certyfikacji. 
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C.  Usługodawcy 

 

Katalog ten powinien byd jak najszerszy. Podkreślono ogromną rolę pomocy na etapie przedsądowym i 

jednocześnie wskazano jej aktualne słabe punkty, do których zaliczono przede wszystkim trudności w 

komunikacji między profesjonalnym prawnikiem a jego klientem. Jest to szczególnie ważne z punktu 

widzenia przebiegu późniejszego procesu, ponieważ im lepsze przygotowanie klienta do sprawy, tym 

sprawniejszy przebieg postępowania sądowego i lepsze zrozumienie między sądem a obywatelem. 

Stąd warto przede wszystkim zwrócid uwagę na odpowiednie szkolenia w zakresie komunikacji, którym 

poddani byłyby osoby świadczące porady. 

W toku dyskusji pojawiło się zagadnienie roli Biur Obsługi Interesantów w sądach. Biura te częściowo 

odgrywają rolę w systemie nieodpłatnego poradnictwa, chod formalnie nie są powołane do 

świadczenia porad prawnych. Zasadniczym problemem, podnoszonym m.in. przez prezesów sądów, 

jest delikatna granica między informacją a poradą prawną. Rola biur jest jeszcze nieznaczna, mimo, iż 

w projektach ustawodawczych dotyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

pojawiały się propozycje oparcia systemu właśnie o sądy.  

Dyskusja na temat Biur Obsługi Interesantów skłoniła także do rozważao na temat aktywnej roli 

sędziów w trakcie procesu. Wymaga się, aby byli komunikatywni i zapewniali przepływ informacji na 

linii sąd – obywatel. Informacja zwrotna na temat tego, czego potrzebuje osoba uczestnicząca w 

procesie może stanowid również wyraźny sygnał dla systemu poradnictwa w jakim kierunku powinny 

przebiegad wszelkie zmiany, aby system był skuteczny i jak najpełniej służył jego beneficjentom. 

Aktywna rola sędziów i odpowiednie przygotowanie klienta na etapie przedsądowym niweluje 

asymetrię stron procesowych i tym samym zapewnia pełną realizację prawa do rzetelnego procesu. 

Zauważono, że tolerowanie asymetrii stron w procesie może powodowad liczne trudności w 

uznawaniu polskich wyroków zagranicą. Chodzi o sprawy, w których jedna ze stron ma 

profesjonalnego pełnomocnika, a druga nie i to rodzi wątpliwości co do zgodności z zasadą równości 

broni. Taka sytuacja nie wpływa również na budowanie zaufania do samych sądów. 

W dyskusji wspomniano także o roli mediatorów i mediacji w Polsce, zaznaczając, że wciąż jest to 

niedowartościowany element systemu prawnego, a który z całą pewnością mógłby odegrad dużą rolę 

w projektowanym systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
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Podniesiono również, że w obecnym stanie prawnym istnieją instytucje, które potrafią rzetelnie 

przygotowad klienta do uczestnictwa w procesie sądowym. W szczególności mowa tu o 

wyspecjalizowanych organizacjach pozarządowych udzielających porad w określonych dziedzinach 

prawa bądź określonym grupom. Podkreślono, że mimo potencjału tkwiącego w obecnym stanie 

prawnym, istnieje również ryzyko otrzymania usługi o niskiej jakości (bądź nieotrzymania jej wcale), 

gdyż brakuje standardów świadczenia tego rodzaju pomocy. 

 

D.  Metody udzielania porad prawnych 

 

Także w tym przypadku uznano, że katalog powinien byd możliwie jak najszerszy. System powinien byd 

jak najmniej sformalizowany, zatem w szczególności należy dopuścid możliwośd świadczenia porad 

dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. System powinien byd przyjazny dla klienta, bowiem jak 

wskazują badania, często dla samych zainteresowanych ważniejsze jest to jak zostaną potraktowani niż 

czy uda im się faktycznie rozwiązad problem prawny, z którym zwracają się do podmiotu udzielającego 

nieodpłatnych porad.  

 

E.  Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że nadmierny nadzór może rodzid obawy i w rezultacie może 

zniweczyd ideę poradnictwa. Stąd byd może lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie superwizji i 

badania poziomu satysfakcji przy pomocy ankiet. Dopuszczalne byłoby wyrywkowe badanie porad. 

Należy również przyjąd, że błąd jest wkalkulowany w system i tu istotne byłoby ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. Natomiast podkreślono stanowczo, iż kontrola nie może byd zbyt 

nadmierna, bowiem może to mied niekorzystny wpływ na cały system nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego.  

 

III.  Podsumowanie  

 

- Najbardziej obiektywnym kryterium dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego jest kryterium majątkowe. 
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- Do skorzystania z usług w ramach nieodpłatnego poradnictwa powinny byd uprawnione osoby 

fizyczne, a byd może także osoby prawne oraz ułomne osoby prawne, ale kryterium dostępu powinno 

byd obostrzone, aby uniknąd jakichkolwiek nadużyd systemu. 

- Powinna byd utworzona Rada Pomocy Prawnej, ale jako instytucja o miękkich kompetencjach, 

- Nie stwierdzono o jaki poziom samorządu powinien zostad oparty system nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego, ale zauważono, że na poziomie gminy muszą już istnied jakieś elementy 

systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jak baza danych, z takimi informacjami jak np. 

wzory pism procesowych czy lista dokumentów, które należy zabrad ze sobą do sądu. 

- Lepszym rozwiązaniem niż certyfikacja podmiotów świadczących nieodpłatne poradnictwo prawne i 

obywatelskie byłoby stworzenie zbioru standardów. Certyfikacja może bowiem wiele podmiotów 

wykluczyd z systemu. 

- Katalog osób udzielających porad powinien byd jak najszerszy. Ważna jest rola szkolenia tych osób, 

zwłaszcza w zakresie komunikacji. 

- W systemie powinna byd bardziej wyeksponowana rola mediatora. 

- Katalog metod udzielania porad prawnych i obywatelskich powinien byd jak najszerszy, z 

uwzględnieniem porad udzielanych dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii. 

- Nadmierna kontrola systemu może mied negatywny wpływ na cały system, w związku z tym, lepszym 

rozwiązaniem byłaby superwizja i badanie satysfakcji klienta, ewentualnie wyrywkowa kontrola 

poszczególnych porad. 
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Konsultacje ze środowiskiem doradców prawnych 

 

 

I. Informacje podstawowe 

 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 18 kwietnia 2013 r. na ul. Szpitalnej 5/5 w Warszawie. 

 

Osoby uczestniczące w spotkaniu: 

 

Organizatorzy: 

1. Grzegorz Wiaderek – INPRIS, prowadzący spotkanie 

2. Paweł Maranowski – INPRIS, analityk  

3. Agata Witkowska – INPRIS, analityk 

4. dr hab. Waldemar Florczak – INPRIS, ekspert 

 

Środowisko doradców prawnych: 

1. Ilona Zajczyk – Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

2. Żaneta Frelkowska – Bujak - Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

3. Krzysztof Kowalski - Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

4. Patryk Kaczmarek - Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

5. Tomasz Bujak - Stowarzyszenie Doradców Prawnych 

 

II. Opis przebiegu spotkania wraz informacją o wyborze metody konsultacji 

 

Spotkanie ze środowiskiem doradców otworzył Grzegorz Wiaderek. Prezes INPRIS przywitał 

uczestników spotkania i poprosił ich o przedstawienie. Po autoprezentacji uczestników prezes INPRIS 

zaprezentował założenia projektu oraz zaproponował prowadzenie dyskusje w formule seminaryjnej.  
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Następnie głos zabrał analityk INPRIS Paweł Maranowski. Streścił on - posługując się krótką 

prezentacją - wszystkie warianty modelu bezpłatnego systemu poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego. 

 

Po prezentacji modelu rozpoczęto dyskusję na temat każdego poszczególnych elementów modelu. 

Omówiono następujące elementy: beneficjenci systemu, usługodawcy, metody udzielania porad, 

osoby udzielające porady, kontrola i monitoring, finansowanie systemu.  

Uczestnicy spotkania mieli prawo swobodnej wypowiedzi na temat każdego z omawianych 

elementów. W trakcie spotkania uczestnikom zadawane były również dodatkowe pytania, istotne z 

punktu widzenia modelu i jego funkcjonowania. Uczestnicy kilkukrotnie dopytywali prowadzącego 

spotkanie o szczegóły związane z poszczególnymi wariantami i elementami, uzyskując wyczerpujące 

informacje. 

  

III.  Opinie na temat poszczególnych elementów modelu 

 

Poniżej przedstawiono wszystkie wnioski dotyczące poszczególnych konsultowanych elementów 

modelu. W trakcie dyskusji zadawano dodatkowe pytania – zostały one wyróżnione w tekście. 

 

A.  Beneficjenci 

 

Zdaniem reprezentantów środowiska doradców prawnych powinno istnied kryterium budżetowe w 

przypadku udzielania zindywidualizowanej porady (ale nie powinno byd ono weryfikowane w podobny 

sposób jak w przypadku pomocy społecznej). Może to jednak zniechęcad osoby, na których spoczywa 

obowiązek udowodnienia spełnienia kryterium dochodowego, do skorzystania z porady. Jest to 

szczególnie widoczne w mniejszych miejscowościach i na wsiach, których mieszkaocy borykają się 

najczęściej ze sprawami wieczysto-księgowymi i spadkowymi. 

 

Wprowadzenie kryterium dochodowego i mechanizmów weryfikacji tych kryteriów wymaga 

odpowiednich środków finansowych. Środki te, zamiast poświęcad na procedury weryfikacji, można 

przeznaczyd na samo poradnictwo. Zdaniem niektórych uczestników spotkania system nie uniknie 
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kontroli beneficjentów i ich kwalifikowalności do uzyskania porady. Kontrola jest potrzebna, aby 

uniknąd sytuacji, w których system jest nadużywany przez beneficjentów. Należy jednak mechanizm 

weryfikacji uprościd. Istnieje również propozycja wprowadzenie kryterium dla osób fizycznych i osób 

prawnych o wysokich dochodach – osoby takie mogłyby uczestniczyd w systemie poradnictwa, pod 

warunkiem współfinansowania porady, którą otrzymują.  

 

Z usług poradnictwa powinny korzystad osoby prawne, w szczególności organizacje pozarządowe, 

których nie stad na profesjonalną poradę. Muszą jednak istnied kryteria takie jak np. dochód do 50 tys. 

zł rocznie, zagrożenie upadłością i inne. Usługi dotyczące informacji prawnej powinny byd oferowane 

w jak największym zakresie. 

 

W przypadku wariantu z kryterium przedmiotowym i podmiotowym, w tabeli przedstawiającej 

najczęstsze problemy prawne brakuje Kodeksu Karnego Skarbowego. Z doświadczenie jednego z 

uczestników konsultacji wynika, że bardzo często beneficjenci pomocy borykają się z problemami 

skarbowymi. Wariantowi z kryterium przedmiotowym należy ponownie się przyjrzed i zastanowid się 

na ile drobne sprawy, ale o wysokim poziomie uciążliwości również powinny zostad uwzględnione.  

 

Szczegółowe pytanie: Czy wdrożenie wariantu bez kryteriów ograniczających beneficjentów do porad i 

informacji prawnej nie spowoduje obciążenia budżetu paostwa? 

Odpowiedź: Zdaniem jednego z uczestników zastosowanie kryterium przedmiotowego nie ograniczy 

liczby spraw i problemów rozwiązywanych przez system. Zdaniem innego uczestnika odpowiedzią na 

to pytanie powinno byd inne pytanie: co jest istotne czy prawo każdego obywatela do pomocy 

prawnej, czy dochody budżetu (budżet powinien byd dla obywateli). 

 

Szczegółowe pytanie: Czy wprowadzenie opłaty manipulacyjnej może ochronid system przed tzw. 

„pieniactwem” (nadużyciami systemu ze strony jego beneficjentów)? 

Odpowiedź: Wprowadzenie opłaty manipulacyjnej może byd ryzykowne. Kwoty nawet w wysokości 5 – 

7 zł mogą byd istotną barierą dla obywateli przed skorzystaniem z porady. 
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B.  Organizacja systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Szczegółowe pytanie: Czy system powinien byd oparty na szczeblu samorządu lokalnego (np. 

powiatu)? 

Odpowiedź: Na szczeblu gminy powinna istnied informacja prawna, natomiast na poziomie powiatu 

spersonalizowana porada prawna. Należy jednak wziąd pod uwagę to, że wiele osób może napotkad 

różne bariery związane ze skorzystaniem z pomocy w powiecie (np. odległośd od miejsca zamieszkania, 

obawy natury psychologicznej, itp.). 

 

Szczegółowe pytanie: Czy powinna istnied organizacja centralna zarządzająca systemem?  

Odpowiedź: Tak, ale istnieją obawy, że taka centralna organizacja zostanie osadzona kadrami pod 

wpływem politycznych rozgrywek. Musi istnied ustawa, w której będzie jasno określone, jakie osoby w 

centralnej radzie będą mogły zasiadad i kto będzie je powoływał. Rada powinna istnied przy 

ministerstwie (np. przy MPiPS), ale powinna jednocześnie byd organem autonomicznym, w którym 

funkcjonują przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych. Jeden z uczestników na podstawie 

własnego doświadczenia ze współpracy z MPiPS wyraził negatywną opinię o umiejscowieniu centralnej 

organizacji przy tym Ministerstwie.  

 

Szczegółowe pytanie: Jakie kompetencje powinna posiadad centralna organizacja? Jaka powinna byd 

rola certyfikacji/standaryzacji? 

Odpowiedź: Certyfikacja powinna byd formalna, np. w postaci wpisu na listę (bez skomplikowanych 

procedur i trudnych do spełnienia kryteriów). Kryterium powinno byd obiektywne, ale formalne. 

Uzyskanie certyfikatu powinno opierad się na kryterium doświadczenia danej organizacji. Jeden z 

uczestników spotkania zasugerował, że możliwośd uzyskania certyfikatu powinna mied również 

organizacja bez doświadczenia, ale zatrudniająca osoby z odpowiednim doświadczeniem. 

 

C.  Usługodawcy 

 

Szczegółowe pytanie: Jakie kryteria powinny obowiązywad, aby instytucje/organizacje mogły 

uczestniczyd w systemie? 
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Odpowiedź: Ważnym kryterium dopuszczającym podmioty do uczestnictwa w systemie powinno byd 

kryterium doświadczenia, które jednocześnie umożliwiłoby uzyskanie stosownego certyfikatu.  

 

Istotnym elementem jest wprowadzenie specjalizacji, jako kryterium dostępu. Zdaniem uczestników 

spotkania w systemie powinny uczestniczyd organizacje, które specjalizują się w danych dziedzinach 

prawa. Aspekt specjalizacji mógłby regulowad certyfikat. 

 

D.  Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

 

Szczegółowe pytanie: Jakimi kompetencjami powinny charakteryzowad się osoby udzielające porad 

prawnych i obywatelskich? 

Odpowiedź: Ważne jest, aby osoby udzielające porady miały odpowiednie doświadczenie i prawnicze 

wykształcenie. Uzyskanie wykształcenia prawniczego jest już elementem weryfikacji kompetencji 

osoby udzielającej porady. Kryteria nie powinny byd sztywne. Proponuje się, aby zastosowad pewien 

rodzaj punktacji i kryteriów za spełnienie których otrzymuje się punkty (przykładowo za posiadanie 

wykształcenia prawniczego osoba otrzymuje 3 pkt., ale żeby móc udzielad porad musi ona uzyskad 6 

pkt.) 

 

Zaproponowano, aby na kryteria dostępu osób udzielających porad prawnych patrzed przedmiotowo 

(a nie podmiotowo). W danej dziedziny prawa – pomimo braku wykształcenia prawniczego – powinny 

byd dopasowywane osoby z odpowiadającymi dziedzinie kwalifikacjami. Podobną logikę można 

zastosowad do usługodawców oferujących swe usługi w ramach systemu i specjalizujących się w danej 

dziedzinie prawa, czy oferujących pomoc specyficznych grupom ludzi (np. kobiety pokrzywdzonych 

przestępstwem). Z kolei inna propozycja przedstawia kryterium mieszane: podmiotowo-przedmiotowe 

– osoba udzielająca pomocy powinna posiadad odpowiednie kwalifikacje i wykształcenie oraz 

specjalizacje w danej dziedzinie prawa (może to regulowad certyfikat narzucający odpowiednie 

kryteria i dziedziny prawa, w których osoba powinna się specjalizowad). Zdaniem niektórych 

reprezentantów środowiska doradców prawnych trudna jest do wyobrażenia sytuacja, w której 

prawnik specjalizuje się w wielu dyscyplinach jednocześnie. Specjalizacja prawnika może w efekcie 

kosztowad system poradnictwa mniej, niż brak tej specjalizacji. Czas poświęcony przez prawnika 
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niewyspecjalizowanego na wyszukanie odpowiednich przepisów może kosztowad więcej, niż czas 

poświęcony na sprawę przez prawnika wyspecjalizowanego, który potrafi swoją wiedzę zastosowad w 

danej sprawie szybciej i efektywniej.  

 

Istotnym problemem jest ubezpieczenie osób udzielających porad prawnych i obywatelskich. Firmy 

ubezpieczeniowe mają problemy z kalkulacją ryzyka i kwot ubezpieczenia w aspekcie porad prawnych.  

System poradnictwa powinien jednak gwarantowad ubezpieczenie. Należy wziąd również pod uwagę 

fakt, że prawnicy dośd niechętnie korzystają z ubezpieczeo. Istnieje zagrożenie, że obowiązkowe 

ubezpieczenia spowodują wykluczenie z systemu podmioty, które udzielają aktualnie pomocy prawnej 

(problem ze spełnieniem kryterium ubezpieczenia). Problem z ubezpieczeniami zdaniem doradców 

prawnych zostanie podniesiony również przez korporacje adwokackie i radcowskie, które będą widzied 

dla siebie zagrożenie w nowopowstającym systemie poradnictwa.  

 

Istnieją wątpliwości co do kategorii studentów, jako osób uprawnionych do udzielania porad prawnych 

i obywatelskich finansowanych z budżetu paostwa. Cel funkcjonowania klinik prawa jest inny (ściśle 

edukacyjny). Niewiadomą pozostają również możliwości uczelni co do prowadzenia działalności 

poradniczej i niepotrzebny ich rozrost w przypadku otrzymania publicznej dotacji na poradnictwo. Pod 

znakiem zapytania pozostaje także kwestia efektywności udzielania porad i możliwości opiekunów w 

aspekcie weryfikacji porad udzielonych przez studentów. 

 

E.  Metody udzielania porad prawnych 

 

Metodyka powinna byd podzielona ze względu na informację prawną i poradę prawną/obywatelską. 

W przekazywaniu informacji prawnej tradycyjna metoda listowna generuje niepotrzebne koszty, o 

wiele bardziej efektywnym rozwiązaniem jest metoda telefoniczna, osobista i droga elektroniczna. 

Ewentualne rozwiązanie może obejmowad połączenie metody osobistej razem z pisemną. Jeżeli zaś 

chodzi o poradnictwo, to powinno byd ono udzielane wszystkimi możliwymi kanałami (również pocztą 

tradycyjną). 
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Inna z propozycji proponuje powołanie infolinii telefonicznej, w ramach której udzielana jest 

informacja prawna (podobnie jak ma to miejsce aktualnie w pomocy prawnej kierowanej do 

konsumentów). 

 

Szczegółowe pytanie: Jaką rolę widzą paostwo dla nowych technologii w systemie poradnictwa? 

Odpowiedź: Nowe technologie powinny byd wykorzystywane w systemie poradnictwa. Istnieje jednak 

obawa, że przy próbach wykorzystania innych zagranicznych systemów informatycznych będzie im 

towarzyszył brak zgodności z systemem polskim (oraz językiem polskim). Nowe technologie – na 

aktualnym poziomie rozwoju – powinny byd raczej wykorzystywane do kontaktu z doradcami oraz do 

prostego ewidencjonowania spraw. Jeżeli powstanie jedna organizacja centralna zarządzająca 

systemem, to wprowadzenie informatycznego systemu ewidencji jest względnie łatwe. W skali 

globalnej taki system ewidencji przy użyciu nowych technologii może pomóc w udzielaniu porad, 

prowadzid statystyki i pomagad w realizacji ewaluacji (porada udzielona elektroniczne jest poradą 

pisemną i łatwo weryfikowalną). 

 

Z doświadczeo jednego z uczestników w kontaktach telefonicznych z Paostwową Inspekcją Pracy 

wynika, że porady udzielone w tej samej sprawie telefonicznie oraz – następnie -  osobiście istotnie 

różnią się co do meritum. Wynika z tego, że należy zachowad jakieś wspólne standardy w udzielaniu 

porad, aby nie dochodziło do sytuacji, w których beneficjent różnymi metodami otrzymuje różnej 

jakości porady. 

 

F.  Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Szczegółowe pytanie: Czy mechanizmy kontroli powinny byd wpisane w system? Jak badad jakośd 

udzielonych porad? 

Odpowiedź: Jednym z ważniejszych elementów kontroli będą przede wszystkim sami beneficjenci. W 

ramach korzystania z systemu poradnictwa będą oni mogli wypowiadad się na temat jakości, na 

przykład poprzez ankiety satysfakcji, czy też fora internetowe. Powinien również istnied nadzór lub 

kontrola organizacji centralnej, która sprawowałaby pieczę nad jakością poradnictwa w systemie. 
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Wszystkie sposoby kontroli i nadzoru (badania satysfakcji, system teleinformatyczny, system 

zażaleo/skarg) powinny wchodzid w skład jednej ewaluacji systemu.  

 

Podkreślano w trakcie spotkania, że system skargowy będzie funkcjonował o wiele lepiej, niż 

statystyczna weryfikacji jakości udzielonych porad. Jest to metoda weryfikacji znacznie taoszą niż inne 

wyrafinowane metody kontroli i powinna byd stosowana jako metoda podstawowa. Zbyt 

rozbudowany system kontroli może de facto szkodzid systemowi, niż mu pomagad – należy więc 

ograniczyd metody kontroli do minimum. Wartym rozważenia jest pomysł implementacji informacji 

zwrotnej/skargi od beneficjenta w informatycznym systemie ewidencji. 

 

Jeżeli system poradnictwa ma byd wprowadzony jako ustawa, to należy zadbad o trafną Ocenę 

Skutków Regulacji oraz weryfikację systemu po pewnym czasie jego funkcjonowania przez jeden z 

resortów. 

 

Zdaniem uczestników spotkania model nie definiuje tego, czy usługodawca prowadzący działalnośd 

poradniczą musi byd przedsiębiorcą. Nie wiadomo jest, czy stowarzyszenia będą musiały rejestrowad 

działalnośd gospodarczą, aby móc uczestniczyd w systemie.  Problem pojawia się w szczególności w 

aspekcie kontroli finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową – należy rozwiązad problem 

kontroli finansowane organizacji pozarządowych przez ten organ.  

 

G.  Finansowanie systemu 

 

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że system powinien byd finansowany z budżetu paostwa. W 

opinii doradców prawnych system talonowy z rozsądnym taryfikatorem usług również ma sens jako 

mechanizm finansowania poradnictwa. Warto jednocześnie zastanowid się nad pożyczkami 

oferowanymi przez banki na porady prawne, które mogą zostad umorzone (odnosi się to nie tylko do 

pomocy przedsądowej, ale i pomocy na etapie sądowym). 

 

Szczegółowe pytanie: Czy wprowadzenie systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego zmniejszy 

koszty systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce? 
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Odpowiedź: W odpowiedzi na to pytanie ponownie podniesiono kwestie tego, co jest bardziej istotne: 

dobro obywatela, czy koszty? Czy prawa obywatelskie powinno się przykrawad do budżetu, czy budżet 

należy tak modyfikowad, aby gwarantował prawa obywatelskie? W opinii uczestników spotkania 

należy dążyd do jak najbardziej efektywnego wykorzystania pieniędzy na poradnictwo, bez prób 

ograniczania tego poradnictwa ze względu na negatywny lub pozytywny wpływ na koszty całego 

systemu sprawiedliwości. 

 

W opinii jednego z uczestników spotkania system poradnictwa odciąży wymiar sprawiedliwości – 

obywatel, który uzyska wyczerpującą informację prawną lub poradę nie będzie potrzebował wnosid 

sprawy do sądu. Poza tym dzisiejszy system wymiaru sprawiedliwości nastawiony jest na prowadzenie 

spraw w sądzie. Radcy prawni i adwokaci dzięki procesom sądowym zarabiają pieniądze, dzięki czemu 

mają też motywację, aby sprawy kierowad na drogę procesową. Należy dążyd do zmiany tego stanu 

rzeczy. 

 

H.  Pozostała problematyka 

 

Szczegółowe pytanie: „Świadomośd przywileju dostępu do bezpłatnej porady/pomocy prawnej” – jaka 

jest opinia na temat istnienia tego typu świadomości? 

Odpowiedź: Na przykładzie doświadczeo jednej z osób udzielającej porad można stwierdzid, że taka 

świadomośd istnieje i ma na nią bardzo duży wpływ osobowośd osoby udzielającej porady/informacji 

oraz sposób traktowania petentów. Inny przykład – osoby udzielającej porad prawnych w małej wiosce 

– pokazuje, że bardzo duże znaczenie na świadomośd przywileju ma rodzaj relacji pomiędzy osobą 

udzielającą porady a jej klientem. Ma to szczególnie istotną rolę w zwiększaniu świadomości przywileju 

wśród osób, które nie korzystały do tej pory z porad, ale uzyskały informacje od bliskiej osoby, że 

doradca funkcjonujący w małej wiosce jest osobą godną zaufania. Jak się okazuje problem przywileju 

nie zależy często od aspektów ekonomicznych, ale wynika również z onieśmielenia potencjalnych 

klientów pomocy prawnej, obawy przed udaniem się do kancelarii i niemożnością zrozumienia 

prawniczego języka. Zjawisko to ma miejsce w mniejszych miejscowościach całego kraju (w 

szczególności w małych wioskach). Opinie uczestników potwierdzają, że uruchomienie systemu 

poradnictwa może stworzyd tzw. efekt pękniętej tamy – masowy i gwałtowny wzrost świadomości 
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przywileju uzyskania porady prawnej i obywatelskiej, co może mied wpływ na koszty całego systemu i 

wymiaru sprawiedliwości.   

 

Szczegółowe pytanie: Z jakimi rodzajami problemów najczęściej spotykają się doradcy prawni? Czy są 

to sprawy trudne, czy też raczej łatwe? Problem te są skomplikowane, czy też znajduje się dopiero w 

początkowej fazie? 

Odpowiedź: Większośd problemów, z jakimi borykają się ludzie korzystający z usług doradców, to 

problemy skomplikowane, znajdujące się w fazie dośd zaawansowanej. Informacja ta sugeruje, że 

system poradnictwa, który będzie rozwiązywał problemy w początkowej fazie może notowad duże 

pozytywne efekty zewnętrzne dla społeczeostwa. 

 

Szczegółowe pytanie: Czy zdarzały się problemy prawne, wobec których doradcy prawni początkowo 

byli bezradni? 

Odpowiedź: Co najmniej połowa ze spraw, którymi zajmują się doradcy, to sprawy wymagające 

większej uwagi i zastanowienia, niż tylko udzielenie prostej informacji o prawach. Zdaniem innego 

uczestnika konsultacji większośd spraw obsługiwanych przez doradców prawnych rzadko kooczy się 

udzielenie informacji i wymaga zindywidualizowanej porady prawnej – wiele spraw jest 

rozwiązywanych również po godzinach pracy doradców prawnych. 

 

Szczegółowe pytanie: Czy po poradę płatną przychodzą do doradców prawnych ludzie z innymi 

problemami, niż po poradę bezpłatną? 

Odpowiedź: Po poradę płatną przychodzą osoby z problemem we wczesnym stadium. Po poradę 

bezpłatną przychodzą częściej osoby z problemem w zaawansowanym stadium i częściej są to osoby 

zdesperowane, które nie wiedzą jak rozwiązad swój problem. 

 

III.  Podsumowanie  

 

Poniżej przestawiono ogólne wniosków z konsultacji ze środowiskiem doradców prawnych: 

 

• Dostęp do informacji prawnej i obywatelskiego powinien byd nielimitowany.  
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• Informacja prawna i obywatelska mogłaby byd dostarcza za pomocą jednej infolinii.  

• Dostęp do nieodpłatnej porady prawnej powinien byd ograniczony przez kryteria. Należy 

jednak dążyd do jak najprostszych i efektywnych procedur weryfikacji tych kryteriów. 

• W opinii uczestników spotkania prawo do skorzystania z porady prawnej i obywatelskiej 

powinny również posiadad osoby prawne i ułomne osoby prawne. 

• W elemencie dotyczącym organizacji systemu proponuje się, aby na poziomie gmin 

dostarczano informację prawną, zaś na poziomie powiatu poradę prawną i obywatelską. 

• Należy powoład organizację centralną zarządzająca systemem poradnictwa. Należy jednak 

zniwelowad zagrożenie upolitycznienia takiej instytucji i osadzenia jej kadr w wyniku politycznych 

decyzji. 

• Proces certyfikacji powinien byd mechanizmem nieskomplikowanym i ograniczad się na 

przykład tylko wpisem na listę. Uzyskanie certyfikatu powinno przede wszystkim zależed od 

doświadczenia organizacji i jej pracowników. 

• Kliniki prawa nie powinny raczej uczestniczyd w systemie poradnictwa dotowanym ze środków 

publicznych. Ich rolą jest przede wszystkim edukowanie studentów prawa.  

• Osoby udzielające porad prawnych w systemie poradnictwa powinny charakteryzowad się 

przede wszystkim prawniczym wykształceniem i odpowiednim doświadczeniem. 

• Istotne znaczenie w procesie udzielania porad i informacji prawnej i obywatelskiej mają cechy 

osobiste doradcy i łatwośd nawiązywania kontaktów – ma to szczególne znaczenie w mniejszych 

miejscowościach i wsiach.  

• Proponuje się, aby do systemu poradnictwa dopuszczad osoby z odpowiednią specjalizacją. W 

opinii niektórych z uczestników konsultacji, wyspecjalizowany doradca udziela porady prawnych w 

sposób bardziej efektywny, niż doradca niewyspecjalizowany. 

• Należy określid jednolite standardy udzielania porady prawnej, aby uniknąd sytuacji, w której 

beneficjent systemu w różnych miejscach uzyskuje porady różnej jakości. 

• Porady prawne i obywatelskie powinny byd udzielane za pomocą wszystkich możliwych 

kanałów komunikacji. Należy jednak zrezygnowad z listu tradycyjnego w udzielanie informacji prawnej, 

ze względu na jego małą efektywnośd.  

• Ważnym elementem systemu jest wykorzystanie nowych technologii, które wspomogą 

efektywnośd udzielanych porad, jak i posłużą do ewaluacji systemu poradnictwa.  
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• System kontroli nie powinien byd nadmiernie rozbudowany. Proponuje się, aby podstawową 

metodą kontroli jakości udzielanych porad była metoda zażalenia i ankieta satysfakcji klienta.  

• Doradcy prawni zgodzili się do tego, że system powinien byd finansowany z budżetu paostwa. 

Inne możliwe rozwiązania to system talonowy lub pożyczki bankowe na poradnictwo. 
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Konsultacje z przedstawicielami samorządu lokalnego 

 

Konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego poziomu regionalnego 

 

 

W dniu 15 kwietnia 2013 r. odbyły się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych na ul. Szpitalnej 5 lok. 

22 konsultacje dotyczące kształtu przyszłego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego z udziałem przedstawicieli szczebla regionalnego samorządu terytorialnego. Celem 

spotkania było zebranie uwag do propozycji rozwiązao wypracowanych przez partnerów 

uczestniczących w projekcie systemowym „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś uczestnikami: 

Instytut Prawa i Społeczeostwa (INPRIS), Instytut Spraw Publicznych (ISP), Związek Biur Porad 

Obywatelskich (ZBPO) i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). 

Konsultacje kształtu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z przedstawicielami samorządu 

szczebla regionalnego należały do cyklu trzech spotkao. Niżej opisywany przebieg spotkania był w 

ogólnym zarysie taki sam, jak pozostałych dwóch, którymi objęto samorządowców szczebla 

powiatowego i gminnego. W konsultacjach brali udział także przedstawiciele organizacji zrzeszających 

samorządy terytorialne. W toku rekrutacji na spotkanie konsultacyjne wysłano drogą mailową 35 

zaproszeo, a następnie dzwoniono w celu potwierdzenia otrzymania zaproszenia oraz potwierdzenia 

obecności. Mail zawierał: zaproszenie, materiał do konsultacji, program spotkania oraz wyjaśnienie 

tematu seminarium. Zapraszano następujące instytucje: Związki Województw, Marszałków, 

Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej. Informacje i zaproszenie na seminaria zostały 

również zamieszczone na stronie projektowej www.ppio.eu oraz na stronie projektu Instytutu Spraw 

Publicznych w zakładce „aktualności i wydarzenia ppio”. 

Uczestnicy konsultacji 

W konsultacjach na szczeblu regionalnym samorządu 15 kwietnia 2013 r. brały udział następujące 

osoby: 
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Lp. Nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. Agata Wilioska-Onyśko Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Szczecin 

2. Iwona Klimowicz Marszałek Województwa Zachodnio-Pomorskiego 

3. Beata Kiecana Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Zielona Góra 

4. Renata Mach Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Zielona Góra 

5. Anna Mostowska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Łódź 

6. Dorota Wróblewska Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Toruo 

7. Bożenna Sałek Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Lublin 

8. Eliza Szadkowska Marszałek Województwa Podlaskiego 

9. Tomasz Fijołek Unia Metropolii Polskich 

10. Agata Saracen Unia Metropolii Polskich 

 

W konsultacjach w roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Spraw 

Publicznych oraz przedstawiciele Instytutu Prawa i Społeczeostwa. Dodatkowo jedna instytucja 

przekazała swoje uwagi odnośnie proponowanych rozwiązao drogą mailową, a jej stanowisko zostało 

dołączone do niniejszego raportu jako załącznik. Uwagi pisemne zostały przekazane przez następującą 

osobę reprezentującą szczebel regionalny samorządu: 

Lp. Nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. Wiesława Przybysz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Warmiosko-Mazurskiego 

Wybór metody konsultacji 

Zgodnie ze „Schematem przeprowadzenia konsultacji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego”, rodz. II „Sposób organizacji spotkao konsultacyjnych”, jako sposób realizacji 

konsultacji przyjęto formułę seminarium z udziałem przedstawicieli homogenicznych środowisk 

(sposób nr 3) . W trakcie organizacji spotkao, organizator zmuszony został do pewnej modyfikacji 

scenariusza spotkao, aby na bieżąco dostosowad je do odzewu ze strony potencjalnych uczestników 

konsultacji. Ponieważ na etapie przed seminarium udało się zebrad jedynie opinie od podmiotów 

deklarujących jednocześnie niemożnośd osobistego uczestnictwa w spotkaniu, zdecydowano się 

dołączyd tę opinię jako oddzielny załącznik do raportu, a samo seminarium przeznaczyd na dyskusję – 

taka formuła najbardziej odpowiadała uczestnikom i jednocześnie umożliwiała uzyskanie jak 
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największej liczby uwag ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego. Przyjęto, że optymalny 

czas trwania konsultacji to trzy godziny. Na spotkanie 15 kwietnia 2013r. zaproszono osoby 

reprezentujące homogeniczne środowisko – regionalny szczebel samorządu terytorialnego, którego 

przedstawiciele podzielają wspólne doświadczenia, mają świadomośd problemów i wyzwao, z jakimi 

spotykają się na co dzieo w Polsce samorządowcy usytuowani na takim samym jak oni szczeblu 

struktury administracyjnej kraju. Zaproszeni uczestnicy otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem 

materiały dotyczące projektu systemu i zostali zaproszeni, aby w imieniu reprezentowanych przez 

siebie instytucji zgłaszad także na piśmie stanowiska na temat propozycji kształtu systemu poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. W trakcie spotkao ograniczono się do przedstawienia głównych założeo 

systemu, większośd czasu przeznaczając na moderowaną dyskusję wokół kluczowych kwestii, których 

treśd została niżej przedstawiona. Dyskusja opierała się na wymianie opinii dotyczących 

poszczególnych rozwiązao: rozmówcy zostali zaproszeni do opowiedzenia się za którymś z 

zaproponowanych wariantów, przedstawienia własnej propozycji, jak również zgłaszania innych 

ważnych uwag dotyczących projektowanego systemu. 

Przebieg konsultacji 

Na spotkaniu omawiano te same, co na pozostałych konsultacjach kluczowe kwestie ogólne dotyczące 

projektu systemu poradnictwa. Koordynatorka projektu, Agata Winiarska (ISP), po przywitaniu gości, 

przedstawiła uczestników Partnerstwa, zarysowała cele projektu i podsumowała jego dotychczasowy 

dorobek, zachęcając do korzystania ze strony internetowej projektu. Koordynator merytoryczny ISP, 

Marcin Waszak, przedstawiał wyniki badao obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce, przeprowadzonych w ubiegłym roku. Informował również obecne osoby o możliwości 

zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania zamieszczonymi na stronie projektu, a także 

zapowiedział publikację raportu całościowego z badania, która nastąpi w najbliższym czasie. Następnie 

ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek (ISP) dokonywał wprowadzenia do dyskusji, 

przedstawiając główne założenia projektowanego systemu poradnictwa, podstawowe definicje oraz te 

postanowienia komitetu konsultacyjnego projektu, których zdecydowano się nie poddawad dyskusji – 

były przedstawiane jako „aksjomaty”, na których opiera się ogólna koncepcja projektowanego 

systemu poradnictwa. Są to następujące założenia: 

• System bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest w Polsce potrzebny. 
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• System ten ma byd powszechny, tzn. każda osoba spełniająca określone kryteria dostępu do 

niego będzie mogła uzyskad wsparcie. 

• Finansowanie systemu powinno opierad się na środkach publicznych. 

• Tworząc system powinno się wykorzystad dotychczasowe doświadczenia podmiotów już 

świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, takich jak organizacje pozarządowe, studenckie 

poradnie prawne czy instytucje publiczne (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie). 

• Wsparcie w ramach systemu ma byd udzielane na etapie przedsądowym, system ma nie 

powielad istniejących już mechanizmów wsparcia na etapie sądowym, takich jak instytucja obroocy z 

urzędu. 

Po wskazaniu powyższych założeo Tomasz Schimanek otworzył dyskusję, którą następnie moderował. 

Na jej potrzeby wskazano osiem kluczowych kwestii ogólnych. Ich treśd wyświetlano na przeźroczach, 

wraz z proponowanymi wariantami rozwiązao (niekiedy wskazywano tylko jeden wariant uzgodniony 

przez grupę roboczą). Uczestnicy zostali poproszeni o odniesienie się do każdej kwestii poprzez 

opowiedzenie się za którymś wariantem i uzasadnieniem jego wyboru, jak również wskazanie 

własnych propozycji rozwiązao, które uznają za lepsze, a także przekazanie dodatkowych uwag. 

Poniżej przedstawione zostaną kolejno wszystkie kwestie ogólne oraz stanowiska przedstawicieli 

samorządu szczebla regionalnego uczestniczących w konsultacjach. Niektórzy uczestnicy przedstawiali 

również krótkie oświadczenia o charakterze ogólnym, w których koncentrowali się na wyrażeniu 

poparcia dla stworzenia spójnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz uzasadnieniu 

dlaczego jest to potrzebne w Polsce. 

 

Kwestia 1. Kto ma prawo korzystad z bezpłatnych usług w ramach systemu? 

Opinie w tej kwestii były podzielone i żaden z proponowanych wariantów nie zdobył poparcia 

większości. 

Uczestnicy dyskusji wskazywali m.in. na problem ustalenia granicy dochodu – czy wiązad ją z kryteriami 

otrzymania wsparcia z pomocy społecznej, świadczeo rodzinnych, najniższej emerytury. Padły głosy, że 

ważniejszy od kryterium dochodowego jest rodzaj sprawy, zaś w trudnej sytuacji (np. pułapka 

kredytowa) mogą znaleźd się osoby o różnym poziomie dochodów, system zaś powinien realizowad 

zasadę równego dostępu do prawa. Kryterium dochodowe może stanowid zagrożenie dla realizacji 
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tego postulatu, gdyż z pomocy prawnej mogą zostad wykluczone osoby jej potrzebujące. 

Proponowano również zróżnicowanie dostępu wg poziomu komplikacji sprawy i charakteru porady 

(czym innym jest przygotowanie pisma, a czym innym odesłanie do odpowiedniej instytucji). 

Wskazano na problem weryfikacji dochodów, wobec faktu, że częśd obywateli ukrywa rzeczywistą ich 

wielkośd. Jedna z osób wypowiadających się uznała weryfikację w ogóle za zbędną. Jeden z 

dyskutantów postulował, aby system był bezpłatny tylko dla klientów pomocy społecznej, zaś pozostali 

obywatele wnosiliby opłaty. Osoba posiadająca osobiste doświadczenia z działalności poradniczej 

sugerowała, żeby wprowadzid niewielkie opłaty rzędu 4-5 zł za poradę, co ukróciłoby nadużycia oraz 

sytuacje, w których świadczeniodawca zostaje „zarzucony” dokumentami, a następnie klient nie 

pojawia się ponownie. Wskazano, że system powinien byd dostępny również dla dzieci (z opiekunem 

prawnym) poniżej 13 r.ż. Padł postulat pilotażu systemu. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z wariantów dotyczących beneficjentów systemu poradnictwa jest najbardziej 

zasadny i możliwy do wprowadzenia? Dlaczego? 

Nie rozstrzygnięto w sposób decydujący, który wariant jest najbardziej zasadny. 

Pytanie nr 2: Czy powinny istnied kryteria dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? 

Kryteria zdaniem części uczestników powinny istnied, jednak należy mied na uwadze to, żeby nie 

stanowiły bariery dla osób faktycznie potrzebujących pomocy prawnej. Należy brad pod uwagę 

faktyczną sytuację życiową potencjalnego klienta i problem, z którym przychodzi. 

Pytanie nr 3: Czy istnieją bariery utrudniające lub uniemożliwiające wprowadzenie któregokolwiek z 

wariantów? Jakie bariery? 

Barierą może byd przede wszystkim przyjęcie kryteriów dostępu krzywdzących niektóre osoby 

potrzebujące wsparcia. Z drugiej strony również brak dostatecznej weryfikacji może byd kosztowny, co 

można częściowo rozwiązad wprowadzając niewielkie opłaty, jak wskazano powyżej. 

Kwestia 2: Jakie podmioty świadczą usługi w ramach systemu? 

Opinie uczestników były podzielone, ale większośd skłania się do tego, aby usługi świadczyły różne 

podmioty, które spełniają standardy i wygrały konkurs/przetarg na świadczenie usług. 

Pierwsza z komentujących osób postulowała, aby nie rozpraszad usług pomiędzy zbyt dużą liczbę 

podmiotów. Padła sugestia, żeby oprzed system głównie na instytucjach pomocy społecznej, 
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dopuszczając organizacje pozarządowe pod warunkiem dobrej koordynacji i zapewnienia obiegu 

informacji w ramach systemu. Inna opinia skoncentrowała się jednak na problemie niezależności 

poradnictwa: klient może byd w konflikcie z OPS lub PCPR; nawet jeśli osoba świadcząca porady będzie 

niezależnym prawnikiem kontraktowanym przez instytucję, sam fakt powiązania z nią może stanowid 

zagrożenie dla niezależności. Mimo to skłaniano się ku wariantowi przewidującemu świadczenie usług 

przez różne podmioty zgodnie ze standardami, sugerując jednocześnie potrzebę wzmocnienia 

poradnictwa w instytucjach pomocy społecznej, gdyż obecnie niektóre ośrodki nie posiadają 

dostatecznych zasobów – takie usługi są świadczone przez pracowników socjalnych. Nie należy też 

zapominad o organizacjach pozarządowych jako dopełnieniu systemu. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Jaki powinien byd katalog usługodawców uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy wszystkie wskazane wyżej instytucje powinny mied 

możliwośd świadczenia usług poradniczych w ramach systemu? Czy jest to lista wyczerpująca? 

Rozmówcy skłaniali się ku opinii, że poradnictwo powinno byd świadczone przez zróżnicowane 

podmioty, z uwzględnieniem już obecnie w nie zaangażowanych – przede wszystkim zaliczanych do 

instytucji pomocy społecznej, jednak również bez pomijania NGO. 

Pytanie nr 2: Jakie powinny byd zasady i kryteria przyjęcia usługodawców do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy powinny byd zróżnicowane w zależności od typu 

podmiotu? 

Podstawowym kryterium powinno byd spełnianie określonych standardów. Podmioty publiczne 

uczestniczyłyby w systemie na zasadzie realizacji swoich zadao, natomiast organizacje pozarządowe 

musiałyby uzyskiwad dostęp drogą przetargu/konkursu. 

Pytanie nr 3: Jakie powinny byd formy i zakres współpracy pomiędzy podmiotami udzielającymi porad 

w ramach projektowanego systemu? 

Rozmówcy podkreślali potrzebę dobrej koordynacji działao podmiotów poradniczych – ich usługi nie 

mogą byd również rozproszone, co jest ważne zwłaszcza z dala od dużych aglomeracji, gdzie 

problemem dla niektórych klientów może byd dojazd. 

Kwestia 3: Kto może udzielad porad? 

Większośd uczestników uznała, że porady powinny świadczyd osoby z wykształceniem prawniczym. 
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Rozmówcy byli podzieleni, wskazując z jednej strony na zbyt szerokie kryterium, jakim miałyby byd 

„odpowiednie kwalifikacje” osób bez wykształcenia prawniczego, które nie byłyby odpowiednie do 

świadczenia porad prawnych, z drugiej strony przypominając o problemie braku prawników w małych 

gminach. Przewagę zyskał jednak pogląd, że porady prawne powinny byd świadczone przez osoby z 

wykształceniem prawniczym, w tym radców prawnych, zaś warunkowo można by dopuścid osoby 

nieposiadające takiego wykształcenia po wcześniejszym przeszkoleniu do poradnictwa 

obywatelskiego. Zagrożeniem dla należytej jakości poradnictwa mogłaby byd kwestia niedostatecznej 

weryfikacji kompetencji osób bez wykształcenia prawniczego 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno byd 

wyłączną domeną prawników? Jaką rolę powinny pełnid w systemie poradnictwa osoby bez 

wykształcenia prawniczego (paralegas, doradcy obywatelscy)? 

Rozmówcy podkreślali potrzebę zapewnienia wysokiej jakości poradnictwa i skłaniali się do 

ograniczenia uprawnieo do świadczenia porad wyłącznie do kręgu osób z wykształceniem prawniczym 

(w tym radców prawnych). 

Pytanie nr 2: Jakimi kwalifikacjami powinna wyróżniad się osoba udzielająca informacji oraz porad 

prawnych i obywatelskich? 

Świadczyd porady prawne powinni prawnicy, obywatelskie – również osoby bez wykształcenia 

prawniczego, ale z odpowiednimi kwalifikacjami. 

Pytanie nr 3: W jaki sposób powinny byd weryfikowane kompetencje i umiejętności osób udzielających 

porad prawnych i obywatelskich? 

W odniesieniu do porad prawnych mowa byd może tylko o wykształceniu prawniczym – dyplom 

stanowiłby weryfikację. W przypadku porad obywatelskich podkreślono koniecznośd ustalenia 

precyzyjnych, szczegółowych kwalifikacji, które musi posiadad osoba świadcząca porady – stawką jest 

należyta jakośd usługi. 

Kwestia 4: W jaki sposób powinny byd świadczone usługi? 

Rozmówcy w tej kwestii byli dośd jednomyślni i zgodzili się, że informacji prawnej można udzielad 

wszystkimi drogami. 
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Wielokanałowośd świadczenia informacji prawnej ma duże znaczenie np. dla osób niepełnosprawnych. 

Jednak świadczenie porad musi dokonywad się osobiście, gdyż wymaga szczegółowego zapoznania się 

z daną sprawą, jej okolicznościami, dokumentami, etc. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Które z metod świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego są 

najbardziej skuteczne i powinny byd w pierwszej kolejności zapewnione w ramach systemu? 

Rozmówcy zgadzali się, że w odniesieniu do porady prawnej możliwe jest wykorzystanie wszystkich 

dostępnych metod, zarówno kontaktu twarzą w twarz, jak i komunikacji telefonicznej, mailowej czy 

pisemnej. Zapewnienie szerokiego wachlarza dróg komunikacji jest ważne z perspektywy osób 

posiadających utrudnienia w poruszaniu się, np. niepełnosprawnych. W przypadku porad prawnych 

niezbędny jest jednak kontakt osobisty. 

Pytanie nr 2: Czy wśród wskazanych wyżej metod i standardów są takie, które są trudne lub 

niemożliwe do pełnego zrealizowania? Czy są wśród nich takie, z których warto zrezygnowad bez 

uszczerbku dla jakości usługi? 

W przypadku porad prawnych zawodzą praktycznie wszystkie kanały komunikacji, w których brak 

osobistego kontaktu, możliwości przeprowadzenia dokładnego wywiadu i zapoznania się z pełną 

dokumentacją sprawy przez osobę świadczącą porady. W trosce o zapewnienie dostatecznej jakości 

porady prawne muszą byd udzielane w toku osobistego kontaktu. 

Pytanie nr 3: Czy każda ze wskazanych metod udzielania porad znajdzie takie samo zastosowanie w 

odniesieniu do informacji prawnej - porady obywatelskiej - porady prawnej? 

Jak wskazano wyżej, informacja i porada prawna zasadniczo różnią się co do sposobu, w jaki można je 

świadczyd. 

Pytanie nr 4: Jakie są szanse i możliwości w wykorzystaniu Internetu jako narzędzia do udzielania 

porad prawnych i obywatelskich? 

Internet może byd jednym ze sposobów świadczenia informacji prawnej (w tym poprzez interaktywne 

serwisy www), natomiast w przypadku porad prawnych może byd jedynie pomocniczym kanałem 

komunikacji. 

Kwestia 5: jak powinien byd zorganizowany system Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego? 

Opinie były podzielone, ale większośd uczestników zgodziła się co do tego, aby system oprzed na 

samorządach regionalnych i paostwie. 
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Według jednego z rozmówców, powiat w strukturze polskiego samorządu jest nieco sztucznym 

tworem, więc należy przemyśled funkcjonowanie systemu w oparciu o instytucje na tym szczeblu. 

Mógłby organizowad system, zatrudniając odpowiedzialne za to osoby, jednak działanie powinno mied 

miejsce na poziomie gminy. W innym komentarzu zwrócono uwagę na to, że w mniejszych gminach 

nie będzie potrzeby zatrudniania doradcy w pełnym wymiarze, niekiedy powinien wystarczyd jeden 

dzieo przyjęd w tygodniu. Wyrażono również niechęd wobec tworzenia nowych struktur. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z przedstawionych wariantów organizacji systemu poradnictwa w Polsce jest 

najlepszym rozwiązaniem (najbardziej efektywnym, skutecznym i wykonalnym)? 

Za optymalne rozwiązanie rozmówcy uznali stworzenie systemu na bazie istniejących instytucji, bez 

powoływania nowych struktur. Główna odpowiedzialnośd za system powinna spoczywad na 

samorządzie – szczeblem zarządzającym mógłby byd powiat, co nie wyklucza osadzenia samej realizacji 

usług na poziomie gminnym. 

Pytanie nr 2: Czy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oparty na 

samorządzie lokalnym, powinien uwzględniad (włączad) istniejące już struktury poradnicze (np. PCPR, 

rzeczników praw konsumenta) czy powinien byd budowany niezależnie od tych struktur? 

System powinien uwzględniad istniejące struktury, przede wszystkim instytucje pomocy społecznej. 

Pytanie nr 3: Rola i kompetencje Rady Pomocy Prawnej – czy szerokie uprawnienie (nadzorcze i 

kontrolne) czy kompetencje ograniczone do funkcji doradczych? Czy Rada powinna byd niezależna, czy 

też powinna zostad utworzona przy którymś z ministerstw?  Kto powinien wchodzid w jej skład? 

Rozmówcy byli sceptyczni wobec pomysłu tworzenia takiego podmiotu. 

Pytanie nr 4: Które z wyżej wymienionych przesłanek certyfikacji należy uznad za szczególnie ważne? 

Czy wymienione zostały takie, które należy uznad za zbędne? Czy brakuje takich, które należałoby 

uznad za konieczne? 

Rozmówcy byli zdania, że tworzenie systemu certyfikacji nie jest potrzebne. 

Kwestia 6: Kontrola i monitoring systemu 

Rozmówcy byli skłonni uznad, że ustalanie standardów powinno byd kompetencją właściwego 

ministra, zaś za kontrolę odpowiadaliby wojewodowie. 

Padły jednak głosy odrębne, wskazujące na ryzyko, że ministerstwo nie będzie posiadało 

wystarczających zasobów i nie zgodzi się na przejęcie tego obowiązku. Minister na drodze 
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rozporządzenia lub ustawy mógłby delegowad nowe zadania na określony podmiot. Padła propozycja, 

żeby kontrolę ulokowad na poziomie powiatu. Sugerowano, że będą w tej sprawie konieczne rozmowy 

z właściwym ministerstwem. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z wariantów należy uznad za bardziej odpowiedni: model, w którym to Rada 

Pomocy Prawnej dysponuje szerokimi kompetencjami kontrolnymi, czy wariant, w którym te 

kompetencje zostają przyznane organom jednostek samorządu terytorialnego)? Prosimy o wskazanie 

silnych i słabych stron każdego z rozwiązao? 

Kompetencje kontrolne można powierzyd odpowiedniemu ministerstwu. Słabą stroną tego 

rozwiązania jest ryzyko niedostatecznych zasobów po stronie ministerstwa i niechęd do podjęcia się 

tego zadania. Wskazano również na możliwośd powierzenia zadania samorządowi na poziomie 

powiatu – problemem w tym przypadku jest koniecznośd delegowania tego zadania poprzez 

odpowiedni akt prawny, do czego potrzebne są rozmowy z właściwym ministerstwem. 

Kwestia 7: W jaki sposób kontrolowad i monitorowad system? 

Uczestnicy zaakceptowali w pełni proponowany zestaw narzędzi monitorowania i oceny. 

Rozmówcy podkreślili, że ważne jest opracowanie rzetelnych narzędzi ewaluacyjnych, co oznacza m.in. 

określenie użytecznych wskaźników ewaluacyjnych. Z technicznego punktu widzenia ważne jest 

zapewnienie prawnych środków dotarcia do klientów. Trzeba będzie prosid ich o zgodę na ewentualny 

kontakt ze strony ankietera. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 2: Czy wskazane wyżej metody oceny systemu i instytucji poradniczych są właściwe i 

pozwolą na skuteczny monitoring i ewaluację systemu? 

Rozmówcy zgodzili się z tą oceną. 

Pytanie nr 3: Czy są wśród wskazanych wyżej metod, takie które są trudne do praktycznego 

stosowania? Dlaczego? Czy są metody, których nie wskazano w powyższym rozdziale, a warto byłoby 

je zastosowad? 

Wskazano na problem jakości ewaluacji i autoewaluacji – opracowania relewantnych wskaźników oraz 

dotarcia do klientów. 

Kwestia 8: Kto i jak powinien finansowad system? 

Opinie uczestników były podzielone i żadne z proponowanych rozwiązao nie zdobyło większości. 
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Rozmówcy wyrażali swoje obawy o zabezpieczenie odpowiednich środków z budżetu paostwa, 

wskazując na problemy, które zwykle temu towarzyszą. Może dochodzid do przerzucania kosztów na 

samorząd terytorialny, co uznawano za jedno z głównych zagrożeo związanych z tworzeniem systemu. 

Ważna i przydatna w dialogu z rządem byłaby analiza korzyści, które paostwo będzie osiągad w 

związku z funkcjonowaniem systemu poradnictwa. Dobrze jest również przeprowadzid rozeznanie 

dobrych praktyk – przyjrzed się funkcjonowaniu samorządów, które są w stanie przeznaczyd środki na 

różnego rodzaju innowacyjne usługi publiczne, a także próbowad promowad te praktyki. Uprzedzono, 

żeby nie przywiązywad się do dofinansowania systemu ze środków unijnych. Zgadzano się, że 

finansowanie powinno pochodzid z różnych środków i przewidywad wspólną odpowiedzialnośd 

paostwa i samorządu, chod wiąże się to z wyżej zasygnalizowanymi problemami. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy trafnie wskazano w powyższym rozdziale możliwe źródła finansowania poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego? 

Kluczowym problemem jest zapewnienie konsekwentnego finansowania z budżetu centralnego, gdyż 

jego deficyt może spowodowad problemy dla samorządu odpowiedzialnego za realizację zadao. 

Pytanie nr 2: Jakie są możliwości, aby system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

był współfinansowany z innych źródeł niż środki publiczne? Z jakich? Jaki powinien byd udział środków 

Unii Europejskiej w finansowaniu systemu poradnictwa? 

Środki Unii Europejskiej mogą byd tylko dodatkowym źródłem funduszy, nie zaś jednym z finansowych 

filarów systemu. 

Pytanie nr 3: Jakie są bariery prawne w zapewnieniu trwałych mechanizmów finansowania dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? 

W praktyce samorządowcy często napotykają na problem niedostatecznego finansowania zadao ze 

strony paostwa, w przewidzianym dla niego zakresie. Stanowi to ich główną obawę, nawet jeśli 

formalnie zapewni się odpowiednie środki z tego źródła. 

 

Podsumowanie 

Z konsultacji, mimo rozbieżnych stanowisk w przypadku niektórych kwestii kluczowych, wyłania się 

dośd spójny obraz oczekiwao uczestników odnośnie kształtu projektowanego systemu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ich oceny mocnych i słabych stron obecnego poradnictwa 
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jako podstawy do tworzenia bardziej systematycznych rozwiązao instytucjonalnych oraz obaw 

związanych z zagrożeniami dla sprawnego funkcjonowania systemu. 

Przede wszystkim, muszą zostad zapewnione odpowiednie środki finansowe. Samorząd musi otrzymad 

należyte wsparcie ze strony rządu: należy wyasygnowad odpowiednie fundusze, które zapewnią 

sprawne działanie systemu, z czym samorządy nie mogą byd pozostawione same sobie – odpowiednia 

częśd środków musi byd zagwarantowana z budżetu centralnego. Przedstawiciele samorządu nie 

popierają również tworzenia nowych struktur w zakresie, w którym możliwa jest realizacja nowych 

zadao przez istniejące już podmioty, tzn. odpowiednie instytucje samorządu terytorialnego i paostwa. 

Niechętnie odnoszą się do koncepcji certyfikowania usług poradniczych. Dotychczas istniejące 

podmioty świadczące poradnictwo stanowią kapitał, który należy wykorzystad tworząc system – są to 

zarówno instytucje pomocy społecznej, jak i organizacje pozarządowe. Rozmówcy wykazywali dużą 

troskę o dostępnośd systemu dla wszystkich obywateli realnie potrzebujących wsparcia – co 

zaowocowało dyskusją na temat kryteriów dostępności do bezpłatnych porad – a także o niezależnośd 

poradnictwa w sytuacji, gdy świadczone byłoby ono w ramach instytucji publicznych na szczeblu 

gminnym lub powiatowym samorządu. 

Odnosząc się do kluczowych zagadnieo, które miały zostad omówione z przedstawicielami samorządu, 

przekazane uwagi można uogólnid w następujący sposób: 

1. Beneficjenci systemu poradnictwa: osoby, które realnie potrzebują wsparcia prawnego w 

związku ze specyficzną sytuacją życiową, w tym nie tylko najuboższe. Nie wszystkie muszą mied w pełni 

darmowy dostęp – można ograniczy go tylko do klientów pomocy społecznej, pozostali beneficjenci 

mogą wnosid niewielkie opłaty. 

2. Szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu poradnictwa na poziomie gmin lub powiatów: 

świadczenie porad na poziomie powiatu mogłoby wiązad się z poważnymi zakłóceniami, brak 

odpowiednich zasobów. Powiat może jednak organizowad system, zaś samo świadczenie porad 

odbywałoby się na poziomie gmin. Tutaj z kolei zagrożeniem jest fakt, że w mniejszych gminach może 

nie byd dostatecznego zapotrzebowania na usługi, gdyby miały byd one świadczone w pełnym 

wymiarze. 

3. Rola samorządowych instytucji pomocowych (OPS, PCPR): system w znacznej mierze powinien 

na nich się opierad, co nie wyklucza korzystania z potencjału organizacji pozarządowych. 
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4. Warunki organizacyjno-prawne systemu poradnictwa: należy oprzed system na dotychczas 

istniejących instytucjach, ograniczyd do minimum tworzenie nowych struktur organizacyjnych. 

5. Problematyka finansowania poradnictwa z budżetu samorządu: finansowanie musi byd 

zapewnione zarówno z budżetu samorządu, jak i budżetu centralnego. Należy stworzyd odpowiednie 

gwarancje odpowiednich środków z budżetu paostwa. 

6. Kontrola i monitoring poradnictwa na szczeblu samorządowym – zakres i narzędzia kontroli: 

zgodzono się na przyjęcie szerokiego spektrum narzędzi kontroli i monitoringu, chod za ogólną 

kontrolę systemu mógłby odpowiadad właściwy minister. 

7. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem prawniczym: 

współpraca taka powinna byd zapewniona w szerokim zakresie, należy zapewnid kontraktowanie usług 

poradniczych świadczonych przez NGO, jako uzupełnienie systemu tworzonego przez podmioty 

publiczne. 

8. Relacje pomiędzy samorządem lokalnym a Radą Pomocy Prawnej oraz innymi instytucjami 

udzielającymi informacji i porad: brak potrzeby powoływania RPP, samorząd lokalny szczebla 

powiatowego mógłby zarządzad poradnictwem, dostarczałby go szczebel gminny (wg jednej z 

propozycji). 

Uczestnicy spotkania – podobnie jak pozostałych dwóch –a także osoby, które nadesłały oświadczenia 

drogą elektroniczną, byli zgodni co do potrzeby stworzenia systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce. Przedstawiciele niektórych instytucji wyrażali to wprost w formie 

krótkich oświadczeo. Potrzebę tę uzasadniano, wskazując na koniecznośd zapewnienia obywatelom 

równego dostępu do prawa, wzmacniania ich kompetencji obywatelskich, świadomości swoich praw i 

obowiązków, a także podnosząc kwestię kosztów wynikających z braku takiego wsparcia z 

perspektywy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podkreślano wagę dostępu do poradnictwa dla osób 

mniej zamożnych, których nie stad na korzystanie z komercyjnych usług prawniczych. 
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Konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego szczebla gminnego 

 

Materiał przygotowany w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie 

kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce” 

 

W dniu 17 kwietnia 2013r. odbyły się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych na ul. Szpitalnej 5 lok. 22 

konsultacje dotyczące kształtu przyszłego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla gminnego. Celem 

spotkania było zebranie uwag do propozycji rozwiązao wypracowanych przez partnerów 

uczestniczących w projekcie systemowym „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś uczestnikami: 

Instytut Prawa i Społeczeostwa (INPRIS), Instytut Spraw Publicznych (ISP), Związek Biur Porad 

Obywatelskich (ZBPO) i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). 

Konsultacje kształtu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z przedstawicielami samorządu 

szczebla gminnego należały do cyklu trzech spotkao. Niżej opisywany przebieg spotkania był w 

ogólnym zarysie taki sam, jak pozostałych dwóch, którymi objęto samorządowców szczebla 

regionalnego i powiatowego. W konsultacjach brali udział także przedstawiciele organizacji 

zrzeszających samorządy terytorialne. W toku rekrutacji na spotkanie konsultacyjne wysłano drogą 

mailową 191 zaproszeo, a następnie dzwoniono w celu potwierdzenia otrzymania zaproszenia oraz 

potwierdzenia obecności. Mail zawierał: zaproszenie, materiał do konsultacji, program spotkania oraz 

wyjaśnienie tematu seminarium. Zapraszano następujące instytucje: Związki Gmin, Miast, Lokalne 

Grupy Działao, Burmistrzów i Wójtów. Informacje i zaproszenie na seminaria zostały również 

zamieszczone na stronie projektowej www.ppio.eu oraz na stronie projektu Instytutu Spraw 

Publicznych w zakładce „aktualności i wydarzenia ppio”. 
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Uczestnicy konsultacji 

W konsultacjach na szczeblu gminnym samorządu 17 kwietnia 2013 r. brały udział następujące osoby: 

Lp. Nazwisko  Reprezentowana instytucja 

1. Stanisław Kaszyk Lokalna Grupa Działania Beskid Gorlicki 

2. Beata Domaoska MOPS Biała Podlaska 

3. Agata Nowak  Lokalna Grupa Działania – Kraina Wielkiego Łuku Warty Osjaków 

4. mec. Grzegorz Gadecki Urząd Dzielnicy Targówek Warszawa 

5. Joanna Gołębiewska Urząd Dzielnicy Targówek Warszawa 

6. Patrycja Sorbian-Osuch Urząd Dzielnicy Wawer Warszawa 

7. Beata Adamczyk Urząd Dzielnicy Wawer Warszawa 

8. Elżbieta Łukasik Urząd  Dzielnicy Wola Warszawa 

9. Urszula Kurpias  OPS w Ursusie Warszawa 

10. Maria Młotkowska Urząd Miasta St. Warszawy 

11. Ewa Sobierajska Urząd Miasta Legionowo 

12. Henryk Samborski Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur Szczytno 

13. Adrianna Ped  Miejski Rzecznik Konsumenta Sosnowiec 

14. Anna Dobrowolska MOPS Płock 

15. Wojciech Świgost Ośrodek Interwencji Kryzysowej Płock 

16. Izabella Gomza  Urząd Miasta St. Warszawy Warszawa 

 

W konsultacjach w roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Spraw 

Publicznych oraz przedstawiciele Instytutu Prawa i Społeczeostwa. Dodatkowo jedna instytucja 

przekazała swoje uwagi odnośnie proponowanych rozwiązao drogą mailową, a jej stanowisko zostało 

dołączone do niniejszego raportu jako załącznik. Uwagi pisemne zostały przekazane przez następującą 

osobę reprezentującą szczebel gminny samorządu: 

Lp. Nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. Wojciech Długoborski Ogólnopolskie Stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich 
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Wybór metody konsultacji 

Zgodnie ze „Schematem przeprowadzenia konsultacji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego”, rozdz. II „Sposób organizacji spotkao konsultacyjnych”, jako sposób realizacji 

konsultacji przyjęto formułę seminarium z udziałem przedstawicieli homogenicznych środowisk 

(sposób nr 3) . W trakcie organizacji spotkao, organizator zmuszony został do pewnej modyfikacji 

scenariusza spotkao, aby na bieżąco dostosowad je do odzewu ze strony potencjalnych uczestników 

konsultacji. Ponieważ na etapie przed seminarium udało się zebrad jedynie opinie od podmiotów 

deklarujących jednocześnie niemożnośd osobistego uczestnictwa w spotkaniu, zdecydowano się 

dołączyd tę opinię jako oddzielny załącznik do raportu, a samo seminarium przeznaczyd na dyskusję – 

taka formuła najbardziej odpowiadała uczestnikom i jednocześnie umożliwiała uzyskanie jak 

największej liczby uwag ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego. Przyjęto, że optymalny 

czas trwania konsultacji to trzy godziny. Na spotkanie 17 kwietnia 2013r. zaproszono osoby 

reprezentujące homogeniczne środowisko – gminy szczebel samorządu terytorialnego, którego 

przedstawiciele podzielają wspólne doświadczenia, mają świadomośd problemów i wyzwao, z jakimi 

spotykają się na co dzieo w Polsce samorządowcy usytuowani na takim samym jak oni szczeblu 

struktury administracyjnej kraju. Zaproszeni uczestnicy otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem 

materiały dotyczące projektu systemu i zostali zaproszeni, aby w imieniu reprezentowanych przez 

siebie instytucji zgłaszad na piśmie stanowiska na temat propozycji kształtu systemu poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. W trakcie spotkao ograniczono się do przedstawienia głównych założeo 

systemu, większośd czasu przeznaczając na moderowaną dyskusję wokół kluczowych kwestii, których 

treśd została niżej przedstawiona. Dyskusja opierała się na wymianie opinii dotyczących 

poszczególnych rozwiązao: rozmówcy zostali zaproszeni do opowiedzenia się za którymś z 

zaproponowanych wariantów, przedstawienia własnej propozycji, jak również zgłaszania innych 

ważnych uwag dotyczących projektowanego systemu. 

 

Przebieg konsultacji 

Na spotkaniu omawiano te same co na pozostałych konsultacjach kluczowe kwestie ogólne dotyczące 

projektu systemu poradnictwa. Koordynatorka projektu, Agata Winiarska (ISP), po przywitaniu gości, 

przedstawiła uczestników Partnerstwa, zarysowała cele projektu i podsumowała jego dotychczasowy 

dorobek, zachęcając do korzystania ze strony internetowej projektu. Koordynator merytoryczny ISP, 
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Marcin Waszak, przedstawiał wyniki badao obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce, przeprowadzonych w ubiegłym roku. Informował również obecne osoby o możliwości 

zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania zamieszczonymi na stronie projektu, a także 

zapowiedział publikację raportu całościowego z badania, która nastąpi w najbliższym czasie. Następnie 

ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek (ISP) dokonywał wprowadzenia do dyskusji, 

przedstawiając główne założenia projektowanego systemu poradnictwa, podstawowe definicje oraz te 

postanowienia komitetu konsultacyjnego projektu, których zdecydowano się nie poddawad dyskusji – 

były przedstawiane jako „aksjomaty”, na których opiera się ogólna koncepcja projektowanego 

systemu poradnictwa. Są to następujące założenia: 

• System bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest w Polsce potrzebny. 

• System ten ma byd powszechny, tzn. każda osoba spełniająca określone kryteria dostępu do 

niego będzie mogła uzyskad wsparcie. 

• Finansowanie systemu powinno opierad się na środkach publicznych. 

• Tworząc system powinno się wykorzystad dotychczasowe doświadczenia podmiotów już 

świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, takich jak organizacje pozarządowe, studenckie 

poradnie prawne czy instytucje publiczne (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie). 

• Wsparcie w ramach systemu ma byd udzielane na etapie przedsądowym, system ma nie 

powielad istniejących już mechanizmów wsparcia na etapie sądowym, takich jak instytucja obroocy z 

urzędu. 

Po wskazaniu powyższych założeo Tomasz Schimanek otworzył dyskusję, którą następnie moderował. 

Na jej potrzeby wskazano osiem kluczowych kwestii ogólnych. Ich treśd wyświetlano na przeźroczach, 

wraz z proponowanymi wariantami rozwiązao (niekiedy wskazywano tylko jeden wariant uzgodniony 

przez grupę roboczą). Uczestnicy zostali poproszeni o odniesienie się do każdej kwestii poprzez 

opowiedzenie się za którymś wariantem i uzasadnieniem jego wyboru, jak również wskazanie 

własnych propozycji rozwiązao, które uznają za lepsze, a także przekazanie dodatkowych uwag. 

Poniżej przedstawione zostaną kolejno wszystkie kwestie ogólne oraz stanowiska przedstawicieli 

samorządu szczebla gminnego uczestniczących w konsultacjach. Niektórzy uczestnicy przedstawiali 

również krótkie oświadczenia o charakterze ogólnym, w których koncentrowali się na wyrażeniu 
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poparcia dla stworzenia spójnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz uzasadnieniu 

dlaczego jest to potrzebne w Polsce. 

 

Kwestia 1. Kto ma prawo korzystad z bezpłatnych usług w ramach systemu? 

Opinie w tej kwestii były podzielone, chod większośd uczestników skłaniała się raczej ku wariantowi 

przewidującemu dostęp do informacji dla wszystkich, a do porad dla osób spełniających kryterium 

dochodowe. Większośd postulowała ograniczenie poradnictwa wyłącznie do osób fizycznych. 

Dyskusja obfitowała w zróżnicowane stanowiska i dygresje. Rozpoczęła się od wyrażenia przez jednego 

z uczestników uznania dla pomysłu stworzenia systemu, który powinien byd elementem budowania 

świadomości praw i obowiązków obywateli oraz zapewnienia wsparcia osobom, które natrafiły na źle 

pracujących urzędników publicznych. Następnie padł głos, że dostęp dla wszystkich obywateli byłby 

nieporozumieniem, należy go odpowiednio ograniczyd za pomocą kryterium dochodowego – istnieje 

przecież rynek usług komercyjnych – zaś skorzystad można by z doświadczeo, jakie Krajowa Rada 

Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka wyniosły dotychczas z realizacji programów pomocy 

prawnej pro bono. Inna osoba również sugerowała, że należy ograniczyd dostęp, warunkując go 

wiekiem i dochodem lub sytuacją życiową. Przy okazji przypomniała o problemie finansowym, z 

którym mają samorządy w Polsce, musząc dofinansowywad zadania formalnie rządowe. 

Dyskusja skupiła się następnie na kwestii kryterium dochodowego. Podnoszono zarówno problem 

ryzyka nieuwzględnienia osób potrzebujących, jak również kwestię anonimowości. Uczestnicy dzielili 

się na zwolenników anonimowości, jak i tych, którzy uznają, że otrzymanie pomocy ze środków 

publicznych, podobnie jak wsparcia z pomocy społecznej, musi oznaczad ujawnienie swoich danych i 

dochodów –w ramach argumentacji przywoływano prywatne doświadczenia wyniesione z 

poradnictwa. Przedstawiciele niektórych instytucji wskazywali, że nie weryfikują danych i dochodów 

osób wspieranych, przy czym chodziło m.in. o poradnictwo w przypadku problemów alkoholowych. Z 

przeciwnej strony sugerowano, że należałoby weryfikowad dochody np. na podstawie PIT-u rocznego, 

zaś w lokalnym środowisku gminy i tak nie można zapewnid anonimowości. Padł pomysł uproszczenia 

procedury weryfikacyjnej do wymogu pisemnego oświadczenia o stanie majątkowym pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Podnoszono problem rozróżnienia typów spraw i zapewnienia bezpłatnego 

wsparcia tylko w przypadku niektórych, a także odpowiednio wysokiego kryterium dochodowego, aby 

również przedstawiciele klasy średniej mogli uzyskad wsparcie. Zgodzono się, żeby informacja prawna 
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była zapewniona dla każdego obywatela. Jedyny głos w sprawie dostępu do systemu dla osób 

prawnych był negatywny. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z wariantów dotyczących beneficjentów systemu poradnictwa jest najbardziej 

zasadny i możliwy do wprowadzenia? Dlaczego? 

Większośd rozmówców skłonnych było do opowiedzenia się za wariantem dostępu do informacji 

prawnej dla wszystkich obywateli oraz dostępu do porad prawnych dla osób spełniających kryterium 

dochodowe. 

Pytanie nr 2: Czy powinny istnied kryteria dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? 

Powinno to byd kryterium dochodowe w przypadku porad prawnych. Brak kryterium w przypadku 

informacji prawnej. 

Pytanie nr 3: Czy istnieją bariery utrudniające lub uniemożliwiające wprowadzenie któregokolwiek z 

wariantów? Jakie bariery? 

Barierami są koszty weryfikacji dochodów, a także zdaniem niektórych uczestników problem 

anonimowości porad. W toku dyskusji jednak zgodzono się, że raczej anonimowośd nie powinna byd 

zapewniania, a obywatel korzystający ze wsparcia powinien byd gotowy do podania swoich danych lub 

udowodnienia, że spełnia kryterium dochodowe. 

Pytanie nr 4: Czy poza osobami fizycznymi, także osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne powinny 

mied dostęp do usług świadczonych w ramach projektowanego systemu? 

Zdaniem uczestników konsultacji nie powinno byd dostępu do systemu dla osób prawnych bądź 

ułomnych osób prawnych. 

Kwestia 2: Jakie podmioty świadczą usługi w ramach systemu? 

Opinie uczestników były dośd zgodne w tej kwestii. Uczestnicy generalnie zgodzili się, że optymalnym 

rozwiązaniem jest kontraktowanie usług różnym podmiotom, o ile spełnią standardy ich świadczenia. 

Rozmówcy byli przeciwni systemowi certyfikacji, który ich zdaniem będzie budował niepotrzebną 

biurokrację. Jeden z rozmówców zauważył, że obecny kształt instytucji poradniczych jest do niego 

zbliżony. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 
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Pytanie nr 1: Jaki powinien byd katalog usługodawców uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy wszystkie wskazane wyżej instytucje powinny mied 

możliwośd świadczenia usług poradniczych w ramach systemu? Czy jest to lista wyczerpująca? 

Katalog usługodawców powinien byd możliwie szeroki, pod warunkiem spełnienia przez nie 

zdefiniowanych standardów. 

Pytanie nr 2: Jakie powinny byd zasady i kryteria przyjęcia usługodawców do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy powinny byd zróżnicowane w zależności od typu 

podmiotu? 

Kryterium powinno byd spełnianie określonych standardów. Brak poparcia dla certyfikacji. 

Pytanie nr 3: Jakie powinny byd formy i zakres współpracy pomiędzy podmiotami udzielającymi porad 

w ramach projektowanego systemu? 

Powinna byd zapewniona współpraca podmiotów publicznych z organizacjami pozarządowymi. 

 

Kwestia 3: Kto może udzielad porad? 

Większośd osób poparła propozycję zawartą w projekcie systemu. 

Zaproponowano, żeby wykorzystad duży potencjał, który tkwi w aplikantach – są to osoby już 

wyselekcjonowane, po studiach prawniczych i dostaniu się na aplikację. Powinny jeszcze podlegad 

nadzorowi, gdyż nie posiadają doświadczenia. W przypadku prostszych spraw jako kryterium 

wystarczy wykształcenie prawnicze. Rozmówcy podkreślali, że kwalifikacje osób świadczących 

poradnictwo są ważną kwestią, gdyż popełnienie błędu na etapie przedsądowym rzutuje potem w 

zasadniczy sposób na przebieg sprawy. W osobnym stanowisku zasugerowano, że odpowiednio 

wykwalifikowane i doświadczone osoby niebędące prawnikami również mogłyby odgrywad pewną rolę 

w systemie. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno byd 

wyłączną domeną prawników? Jaką rolę powinny pełnid w systemie poradnictwa osoby bez 

wykształcenia prawniczego (paralegals, doradcy obywatelscy)? 

Częśd rozmówców zgadzała się, że poradnictwo nie musi byd świadczone wyłącznie przez prawników. 

Pytanie nr 2: Jakimi kwalifikacjami powinna wyróżniad się osoba udzielająca informacji oraz porad 

prawnych i obywatelskich? 
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Albo wykształcenie prawnicze (również aplikanci), albo odpowiednio określone kwalifikacje i 

doświadczenie. 

Pytanie nr 3: W jaki sposób powinny byd weryfikowane kompetencje i umiejętności osób udzielających 

porad prawnych i obywatelskich? 

Zgodzono się jedynie z tym, że weryfikacja kompetencji jest ważną kwestią, gdyż jakośd poradnictwa 

na etapie przedsądowym rzutuje później na cały przebieg sprawy. 

 

Kwestia 4: W jaki sposób powinny byd świadczone usługi? 

Uczestnicy byli dośd zgodni w tej kwestii i zaproponowali, aby informacja udzielana była wszystkim 

metodami, a porada albo w trakcie bezpośredniego spotkania albo za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

E-mail daje możliwośd dośd dobrego rozpoznania sprawy oraz przesłania dokumentów, a przede 

wszystkim jest szybki i wygodny dla obu stron. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Które z metod świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego są 

najbardziej skuteczne i powinny byd w pierwszej kolejności zapewnione w ramach systemu? 

W przypadku informacji prawnej może to byd każdy kanał wymiany informacji. W przypadku 

świadczenia porad – wyłącznie kontakt osobisty lub poczta e-mail. 

Pytanie nr 2: Czy wśród wskazanych wyżej metod i standardów są takie, które są trudne lub 

niemożliwe do pełnego zrealizowania? Czy są wśród nich takie, z których warto zrezygnowad bez 

uszczerbku dla jakości usługi? 

Nie może byd mowy o metodach innych niż kontakt osobisty lub mailowy w przypadku porad 

prawnych. 

Pytanie nr 3: Czy każda ze wskazanych metod udzielania porad znajdzie takie samo zastosowanie w 

odniesieniu do informacji prawnej - porady obywatelskiej - porady prawnej? 

Występuje zasadnicza różnica między informacją prawną i poradami, co wskazano w odpowiedziach 

na pytanie 1 i 2. 

Pytanie nr 4: Jakie są szanse i możliwości w wykorzystaniu Internetu jako narzędzia do udzielania 

porad prawnych i obywatelskich? 
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Poczta e-mail to obok kontaktu osobistego główny kanał wymiany informacji w przypadku porad 

prawnych i obywatelskich. 

 

Kwestia 5: jak powinien byd zorganizowany system Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego? 

Opinie uczestników były podzielone i żadna z propozycji nie zdobyła większości. 

Wskazano na początku, że trudniejsze w realizacji usługi powinno się realizowad na wyższym szczeblu: 

informację zapewniono by na poziomie gminy jako minimum; jeżeli byłaby ona zdolna do świadczenia 

także porad, można by delegowad na nią ten rodzaj usług. Porady prawne byłyby jednak 

zagwarantowane już na poziomie powiatu. Wyrażono niechęd do tworzenia nowych struktur. 

Następnie wywiązała się dyskusja między przedstawicielami dużych gmin miejskich i małych wiejskich: 

przedstawiciel pierwszych zasugerował realizowanie systemu na poziomie gminy. Według osoby 

reprezentujących małą jednostkę, nie jest to realne w skali całej Polski, a jedynie w większych 

aglomeracjach. Następnie dyskusja przeniosła się na szczebel powiatowy: wskazano, że starosta ma 

rozeznanie w zakresie popytu zarówno na informację jak i porady prawne. Powinien mied swobodę 

decydowania jak zaspokajad ten popyt w wymiarze terytorialnym – powiat byłby więc centrum 

koordynującym. Inny rozmówca stwierdził jednak, że również powiaty mogą mied problem z realizacją 

tego zadania; niektórych nie stad na tworzenie ośrodka interwencji kryzysowej. Nie zgodziła się z tym 

kolejna osoba, która oceniła możliwości powiatu jako wystarczające – skoro jego urzędnicy są m.in. 

zdolni do określania stopnia niepełnosprawności. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z przedstawionych wariantów organizacji systemu poradnictwa w Polsce jest 

najlepszym rozwiązaniem (najbardziej efektywnym, skutecznym i wykonalnym)? 

Brak spójnego stanowiska rozmówców: byli oni podzieleni na tych, którzy widzieliby poradnictwo na 

poziomie gminnym oraz tych, zdaniem których jedynie powiat w skali całego kraju jest w stanie 

dostarczyd takie usługi. 

Pytanie nr 2: Czy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oparty na 

samorządzie lokalnym, powinien uwzględniad (włączad) istniejące już struktury poradnicze (np. PCPR, 

rzeczników praw konsumenta) czy powinien byd budowany niezależnie od tych struktur? 

System powinien uwzględniad istniejące struktury poradnicze. 
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Pytanie nr 4: Które z wyżej wymienionych przesłanek certyfikacji należy uznad za szczególnie ważne? 

Czy wymienione zostały takie, które należy uznad za zbędne? Czy brakuje takich, które należałoby 

uznad za konieczne? 

Rozmówcy nie popierają wprowadzania certyfikacji. 

 

Kwestia 6: Kontrola i monitoring systemu 

Rozmówcy uznali, że za kontrolę odpowiedzialny powinien byd szczebel odpowiedzialny za 

kontraktowanie usług, a więc albo gminny albo powiatowy. 

Zdaniem dyskutantów ogólną kontrolę nad działaniem systemu na poziomie krajowym miałaby 

sprawowad Rada Pomocy Prawnej. Na poziomie lokalnym za kontrole i monitoring usług 

odpowiadałyby instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z wariantów należy uznad za bardziej odpowiedni: model, w którym to Rada 

Pomocy Prawnej dysponuje szerokimi kompetencjami kontrolnymi, czy wariant, w którym te 

kompetencje zostają przyznane organom jednostek samorządu terytorialnego)? Prosimy o wskazanie 

silnych i słabych stron każdego z rozwiązao? 

Zdaniem rozmówców kompetencje kontrolne Rady powinny byd ograniczone – to jednostki samorządu 

terytorialnego odpowiedzialne za rozdzielanie środków powinny uczestniczyd w kontroli i monitoringu 

systemu. 

Kwestia 7: W jaki sposób kontrolowad i monitorowad system? 

Większośd uczestników zgodziła się co do podstawowych narzędzi czyli raportowania merytorycznego i 

finansowego w zakresie świadczonych usług, co do pozostałych narzędzi opinie były podzielone. 

W toku dyskusji padła uwaga, że ważnym elementem mogącym służyd monitoringowi będzie 

sprawozdawczośd: udzielane pisemnie porady będą trafiały do rejestru. Rozmówcy sygnalizowali 

rezerwę wobec pomysłu autoewaluacji, podkreślając subiektywnośd ocen dawanych przez klientów 

oraz fakt, że wynik sprawy może nie zależed od jakości porady. Wyrażono obawę, że osoba świadcząca 

poradnictwo może zostad oczerniona przez niezadowolonego klienta. Wskazywano również 

koniecznośd ograniczania zbędnej szczegółowości ewidencji i formalności, aby sporządzanie 

dokumentacji nie trwało dłużej od samego udzielania porad. Wywiązała się również dyskusja na temat 

obowiązku podania swoich danych przez klienta dla potrzeb dokumentacji. Przeważyła opinia, że 
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udzielanie wsparcia za publiczne pieniądze musi wiązad się z pewnymi obowiązkami po stronie 

świadczeniobiorcy, tak jak ma to miejsce w przypadku świadczeo z pomocy społecznej – stwierdzono 

wręcz, że zaniechanie pytania o dane byłby absurdalny. Wskazano przykład instytucji reprezentowanej 

przez uczestnika dyskusji, w której uzyskuje się dane, aczkolwiek zdarza się, że klient odmawia ich 

podania, a mimo to uzyskuje wsparcie. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 2: Czy wskazane wyżej metody oceny systemu i instytucji poradniczych są właściwe i 

pozwolą na skuteczny monitoring i ewaluację systemu? 

Rozmówcy zgodzili się co do zasady z proponowanym zestawem narzędzi kontroli i monitoringu, chod 

wyrażali obawy co do rzetelności autoewaluacji, a także podkreślali wagę samej sprawozdawczości 

prowadzonej przez instytucje poradnicze. 

Pytanie nr 3: Czy są wśród wskazanych wyżej metod, takie które są trudne do praktycznego 

stosowania? Dlaczego? Czy są metody, których nie wskazano w powyższym rozdziale, a warto byłoby 

je zastosowad? 

Trudną metodą może byd autoewaluacja: szczególnie problem związany z niezadowolonymi klientami, 

którzy mogą dokonad niesprawiedliwych ocen w ankietach. Podkreślano również potrzebę 

ograniczania wymaganej dokumentacji do rozsądnego minimum, aby jej prowadzenie nie angażowało 

więcej czasu, niż samo świadczenie porad. 

 

Kwestia 8: Kto i jak powinien finansowad system? 

Rozmówcy stanowczo opowiadali się za pełnym finansowaniem systemu z budżetu paostwa. 

Podstawowe argumenty za takim rozwiązaniem, to, że zgodnie z konstytucją na nowe zadanie 

samorządu muszą byd zagwarantowane środki. Z aprobatą wyrazili się o dodatkowym pozyskiwaniu 

środków z budżetu Unii Europejskiej. Podkreślono, że tworzenie systemu należy określid jako nowe 

zadanie z zakresu administracji rządowej, żeby samorząd nie został obciążony jego finansowaniem. 

Wyrażono obawę, że implementacja systemu może okazad się „bezkosztowym wprowadzeniem”, tak 

jak miało to miejsce w przypadku ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Dalsze odpowiedzi 

również koncentrowały się na dezaprobacie dla wariantu finansowania przez samorządy, ale także 

wskazywano na pożytki z wykorzystania dotychczasowej bazy lokalowej poradnictwa i istniejącego 
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kapitału ludzkiego. Padła sugestia, że powinno komunikowad się świadczeniobiorcom, iż system, chod 

bezpłatny, wiąże się z konkretnymi kosztami dla paostwa. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy trafnie wskazano w powyższym rozdziale możliwe źródła finansowania poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego? 

Uczestnicy konsultacji są skłonni uznawad za właściwe jedynie pełne finansowanie z budżetu paostwa. 

Wyrażali obawy, czy zostanie ono zagwarantowane, czy też samorządy zostaną dodatkowo obciążone 

finansowo tworzonym systemem. 

Pytanie nr 2: Jakie są możliwości, aby system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

był współfinansowany z innych źródeł niż środki publiczne? Z jakich? Jaki powinien byd udział środków 

Unii Europejskiej w finansowaniu systemu poradnictwa? 

Rozmówcy wyrazili się z aprobatą o pozyskiwaniu dodatkowych środków od Unii Europejskiej. 

Pytanie nr 3: Jakie są bariery prawne w zapewnieniu trwałych mechanizmów finansowania dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? 

Bardziej niż bariery prawne – praktyka, zgodnie z którą samorządy bywają obciążane nowymi 

zadaniami bez zapewnienia należytego finansowania. Z ironią wskazano przykład „bezkosztowego” 

wprowadzenia w przeszłości innych zadao. 

 

Podsumowanie 

Z konsultacji, mimo rozbieżnych stanowisk w przypadku niektórych kwestii kluczowych, wyłania się 

dośd spójny obraz oczekiwao uczestników odnośnie kształtu projektowanego systemu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ich oceny mocnych i słabych stron obecnego poradnictwa 

jako podstawy do tworzenia bardziej systematycznych rozwiązao instytucjonalnych oraz obaw 

związanych z zagrożeniami dla sprawnego funkcjonowania systemu. 

Uczestnicy konsultacji byli bardziej niż przedstawiciele innych szczebli samorządu zainteresowani 

konkretnymi, praktycznymi rozwiązaniami na najniższym poziomie systemu – najbliżej klienta. 

Przykładali znaczną wagę do problemu weryfikacji dochodów, spierali się o prawną dopuszczalnośd 

takowej, a nawet o kwestię pozyskiwania danych klientów. Ważne miejsce w dyskusji miało 

ulokowanie poradnictwa: wskazywano na problem mniejszych gmin z ewentualnym zapewnieniem 

usług poradniczych, gdyby były realizowane na poziomie gminnym. Rozważano ulokowanie na 
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poziomie gminnym jedynie punktów informacji prawnej. Jeden z rozmówców był skłonny upatrywad 

problemy z zapewnieniem usług poradniczych nawet w przypadku niektórych powiatów. Rozmówcy 

opowiedzieli się jednoznacznie za finansowaniem systemu z budżetu paostwa – zagwarantowanie 

środków finansowych z tego źródła uchroni samorząd lokalny przed narzucaniem nowych zadao bez 

zapewnienia ich należytego finansowania. Podkreślano potrzebę ograniczania biurokracji i 

obowiązków sprawozdawczych. 

Odnosząc się do kluczowych zagadnieo, które miały zostad omówione z przedstawicielami samorządu, 

przekazane uwagi można uogólnid w następujący sposób: 

1. Beneficjenci systemu poradnictwa: tylko osoby fizyczne, w przypadku informacji prawnej 

wszyscy obywatele; w przypadku porad prawnych – obywatele spełniający kryterium dochodowe. 

2. Szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu poradnictwa na poziomie gmin lub powiatów: 

niedostateczne zasoby zwłaszcza mniejszych gmin, aby zapewnid poradnictwo prawne na 

odpowiednim poziomie; rozmówcy skłaniali się do opinii, że usługi trudniejsze do dostarczenia 

powinny zostad ulokowane na wyższym poziomie, chod zdania były podzielone. 

3. Rola samorządowych instytucji pomocowych (OPS, PCPR): usług poradnicze powinny 

świadczyd różne podmioty, pod warunkiem spełnienia określonych standardów. 

4. Warunki organizacyjno-prawne systemu poradnictwa: należy oprzed się na szerokim wachlarzu 

instytucji zarówno publicznych, jak i pozarządowych, które będą świadczyły usługi po spełnieniu 

określonych standardów. 

5. Problematyka finansowania poradnictwa z budżetu samorządu: poradnictwo powinno byd 

finansowane wyłącznie z budżetu centralnego, dopuszczalne również ze środków unijnych. 

6. Kontrola i monitoring poradnictwa na szczeblu samorządowym – zakres i narzędzia kontroli: 

szeroki zakres, z uwzględnieniem sprawozdawczości podmiotów poradniczych. 

7. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem prawniczym: 

współpraca powinna byd podejmowana z jak najszerszym spektrum podmiotów, w tym z 

organizacjami pozarządowymi spełniającymi standardy poradnictwa. 

8. Relacje pomiędzy samorządem lokalnym a Radą Pomocy Prawnej oraz innymi instytucjami 

udzielającymi informacji i porad: Rada powinna prowadzid kontrolę ogólną nad systemem, jednostki 

samorządu lokalnego odpowiedzialne za podział środków powinny zapewniad we własnym zakresie 

kontrolę i monitoring instytucji poradniczych. 
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Uczestnicy spotkania, tak jak pozostałych dwóch, jak również osoby które nadesłały oświadczenia 

drogą elektroniczną, byli zgodni co do potrzeby stworzenia systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce. Przedstawiciele niektórych instytucji wyrażali to wprost w formie 

krótkich oświadczeo. Potrzebę tę uzasadniano, wskazując na koniecznośd zapewnienia obywatelom 

równego dostępu do prawa, wzmacniania ich kompetencji obywatelskich, świadomości swoich praw i 

obowiązków, a także podnosząc kwestię kosztów wynikających z braku takiego wsparcia z 

perspektywy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podkreślano wagę dostępu do poradnictwa dla osób 

mniej zamożnych, których nie stad na korzystanie z komercyjnych usług prawniczych. 
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Konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego 

 

Materiał przygotowany w ramach projektu systemowego współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Opracowanie 

kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce” 

  

W dniu 18 kwietnia 2013r. odbyły się w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych na ul. Szpitalnej 5 lok. 22 

konsultacje dotyczące kształtu przyszłego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Celem 

spotkania było zebranie uwag do propozycji rozwiązao wypracowanych przez partnerów 

uczestniczących w projekcie systemowym „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 

wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanym ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zaś uczestnikami: 

Instytut Prawa i Społeczeostwa (INPRIS), Instytut Spraw Publicznych (ISP), Związek Biur Porad 

Obywatelskich (ZBPO) i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). 

Konsultacje kształtu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego z przedstawicielami samorządu 

szczebla powiatowego należały do cyklu trzech spotkao, organizowanych przez ISP. Niżej opisywany 

przebieg spotkania był w ogólnym zarysie taki sam, jak pozostałych dwóch, którymi objęto 

samorządowców szczebla regionalnego i gminnego. W konsultacjach brali udział także przedstawiciele 

organizacji zrzeszających samorządy terytorialne. W toku rekrutacji na spotkanie konsultacyjne 

wysłano drogą mailową 49 zaproszeo, a następnie dzwoniono w celu potwierdzenia otrzymania 

zaproszenia oraz potwierdzenia obecności. Mail zawierał: zaproszenie, materiał do konsultacji, 

program spotkania oraz wyjaśnienie tematu seminarium. Zapraszano następujące instytucje: Związki 

Powiatów, Prezydentów Miast na prawach powiatu, Starostów. Informacje i zaproszenie na seminaria 

zostały również zamieszczone na stronie projektowej www.ppio.eu oraz na stronie projektu Instytutu 

Spraw Publicznych w zakładce „aktualności i wydarzenia ppio”. 
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Uczestnicy konsultacji 

W konsultacjach na szczeblu powiatowym samorządu 18 kwietnia 2013 r. brały udział następujące 

osoby: 

Lp. Nazwisko   Reprezentowana instytucja 

1. Grzegorz Kubalski  Biuro Związku Powiatów Polskich 

2. Andrzej Rybus-Tołłoczko Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Płocka 

3. Grzegorz Michalczyk  Starostwo Powiatowe w Otwocku 

4. Maciej Burakowski  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Wołomin 

5. Jerzy Ausfeld   Starostwo Powiatowe w Wyszkowie 

 

W konsultacjach w roli obserwatorów uczestniczyli również przedstawiciele Instytutu Spraw 

Publicznych oraz przedstawiciele Instytutu Prawa i Społeczeostwa. Dodatkowo jedna instytucja 

przekazała swoje uwagi odnośnie proponowanych rozwiązao drogą mailową, a jej stanowisko zostało 

dołączone do niniejszego raportu jako załącznik. Uwagi pisemne zostały przekazane przez następującą 

osobę reprezentującą szczebel powiatowy samorządu: 

Lp. Nazwisko Reprezentowana instytucja 

1. Marek Tramś Związek Powiatów Polskich 

 

Wybór metody konsultacji 

Zgodnie ze „Schematem przeprowadzenia konsultacji modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego”, rozdz. II „Sposób organizacji spotkao konsultacyjnych”, jako sposób realizacji 

konsultacji przyjęto formułę seminarium z udziałem przedstawicieli homogenicznych środowisk 

(sposób nr 3). W trakcie organizacji spotkao, organizator zmuszony został do pewnej modyfikacji 

scenariusza spotkao, aby na bieżąco dostosowad je do odzewu ze strony potencjalnych uczestników 

konsultacji. Ponieważ na etapie przed seminarium udało się zebrad jedynie opinie od podmiotów 

deklarujących jednocześnie niemożnośd osobistego uczestnictwa w spotkaniu, zdecydowano się 

dołączyd tę opinię jako oddzielny załącznik do raportu, a samo seminarium przeznaczyd na dyskusję – 

taka formuła najbardziej odpowiadała uczestnikom i jednocześnie umożliwiała uzyskanie jak 

największej liczby uwag ze strony przedstawicieli samorządu terytorialnego. Przyjęto, że optymalny 

czas trwania konsultacji to trzy godziny. Na spotkanie 18 kwietnia 2013r. zaproszono osoby 
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reprezentujące homogeniczne środowisko – powiatowy szczebel samorządu terytorialnego, którego 

przedstawiciele podzielają wspólne doświadczenia, mają świadomośd problemów i wyzwao, z jakimi 

spotykają się na co dzieo w Polsce samorządowcy usytuowani na takim samym jak oni szczeblu 

struktury administracyjnej kraju. Zaproszeni uczestnicy otrzymali z odpowiednim wyprzedzeniem 

materiały dotyczące projektu systemu i zostali zaproszeni, aby w imieniu reprezentowanych przez 

siebie instytucji zgłaszad także na piśmie stanowiska na temat propozycji kształtu systemu poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. W trakcie spotkao ograniczono się do przedstawienia głównych założeo 

systemu, większośd czasu przeznaczając na moderowaną dyskusję wokół kluczowych kwestii, których 

treśd została niżej przedstawiona. Dyskusja opierała się na wymianie opinii dotyczących 

poszczególnych rozwiązao: rozmówcy zostali zaproszeni do opowiedzenia się za którymś z 

zaproponowanych wariantów, przedstawienia własnej propozycji, jak również zgłaszania innych 

ważnych uwag dotyczących projektowanego systemu. 

 

Przebieg konsultacji 

Na spotkaniu omawiano te same co na pozostałych konsultacjach kluczowe kwestie ogólne dotyczące 

projektu systemu poradnictwa. Koordynatorka projektu, Agata Winiarska (ISP), po przywitaniu gości, 

przedstawiła uczestników Partnerstwa, zarysowała cele projektu i podsumowała jego dotychczasowy 

dorobek, zachęcając do korzystania ze strony internetowej projektu. Koordynator merytoryczny ISP, 

Marcin Waszak, przedstawiał wyniki badao obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w 

Polsce, przeprowadzonych w ubiegłym roku. Informował również obecne osoby o możliwości 

zapoznania się z raportami cząstkowymi z badania zamieszczonymi na stronie projektu, a także 

zapowiedział publikację raportu całościowego z badania, która nastąpi w najbliższym czasie. Następnie 

ekspert kluczowy projektu Tomasz Schimanek (ISP) dokonywał wprowadzenia do dyskusji, 

przedstawiając główne założenia projektowanego systemu poradnictwa, podstawowe definicje oraz te 

postanowienia komitetu konsultacyjnego projektu, których zdecydowano się nie poddawad dyskusji – 

były przedstawiane jako „aksjomaty”, na których opiera się ogólna koncepcja projektowanego 

systemu poradnictwa. Są to następujące założenia: 

• System bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest w Polsce potrzebny. 

• System ten ma byd powszechny, tzn. każda osoba spełniająca określone kryteria dostępu do 

niego będzie mogła uzyskad wsparcie. 
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• Finansowanie systemu powinno opierad się na środkach publicznych. 

• Tworząc system powinno się wykorzystad dotychczasowe doświadczenia podmiotów już 

świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, takich jak organizacje pozarządowe, studenckie 

poradnie prawne czy instytucje publiczne (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 

rodzinie). 

• Wsparcie w ramach systemu ma byd udzielane na etapie przedsądowym, system ma nie 

powielad istniejących już mechanizmów wsparcia na etapie sądowym, takich jak instytucja obroocy z 

urzędu. 

Po wskazaniu powyższych założeo Tomasz Schimanek otworzył dyskusję, którą następnie moderował. 

Na jej potrzeby wskazano osiem kluczowych kwestii ogólnych. Ich treśd wyświetlano na przeźroczach, 

wraz z proponowanymi wariantami rozwiązao (niekiedy wskazywano tylko jeden wariant uzgodniony 

przez grupę roboczą). Uczestnicy zostali poproszeni o odniesienie się do każdej kwestii poprzez 

opowiedzenie się za którymś wariantem i uzasadnieniem jego wyboru, jak również wskazanie 

własnych propozycji rozwiązao, które uznają za lepsze, a także przekazanie dodatkowych uwag. 

Poniżej przedstawione zostaną kolejno wszystkie kwestie ogólne oraz stanowiska przedstawicieli 

samorządu szczebla powiatowego uczestniczących w konsultacjach. Niektórzy uczestnicy przedstawiali 

również krótkie oświadczenia o charakterze ogólnym, w których koncentrowali się na wyrażeniu 

poparcia dla stworzenia spójnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz uzasadnieniu 

dlaczego jest to potrzebne w Polsce. 

 

Kwestia 1. Kto ma prawo korzystad z bezpłatnych usług w ramach systemu? 

Opinie w tej kwestii były podzielone, chod większośd uczestników skłaniała się raczej ku wariantowi 

przewidującemu dostęp do informacji i porad dla wszystkich. Większośd postulowała ograniczenie 

poradnictwa wyłącznie do osób fizycznych. 

Dyskusja rozpoczęła się od głosu, że kwestia ta związana jest z myślą przewodnią systemu: wybór 

odpowiedniego wariantu wiąże się z uznaniem, czy ma byd to tylko wydzielony segment pomocy 

społecznej, czy system wspierający wszystkie osoby nie mogące sobie pozwolid na komercyjną pomoc 

prawną, którego celem ma byd wyeliminowanie kosztów ponoszonych przez system sprawiedliwości w 

związku z brakiem dostatecznego wsparcia obywateli na etapie przedsądowym spraw. Rozmówca 

podkreślił, że wsparcie w ramach systemu pomocy społecznej już istnieje i nie ma sensu go dublowad. 
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Podniósł również problem weryfikacji uprawnieo. Koszt weryfikacji nie może przekraczad kosztu 

udzielenia porady. Należy od razu odrzucid jako zbyt skomplikowaną weryfikację na podstawie 

kryterium trudnej sytuacji życiowej. Dostęp do informacji prawnej powinni mied wszyscy obywatele, 

zaś do porady osoby spełniający kryterium dochodowe, jednak na znacznie wyższym poziomie, niż 

kryterium otrzymania wsparcia z pomocy społecznej. Inni rozmówcy również zgadzali się z 

koniecznością zapewnienia wsparcia prawnego osobom w lepszej sytuacji niż klienci pomocy 

społecznej – padła sugestia, że ci ostatni dośd dobrze orientują się w zakresie przepisów, które ich 

zazwyczaj dotyczą, zaś w kolejkach do Biur Porad Obywatelskich ustawiają się obywatele lepiej 

sytuowani ekonomicznie. Zgadzano się również, że dostęp do informacji prawnej powinien byd 

znacznie szerszy, chodby w związku z brakiem potrzeby prowadzenia szczegółowej dokumentacji. 

Ostatnim problemem, który pojawił się na tym etapie dyskusji, było dopuszczenie do systemu osób 

prawnych i ułomnych osób prawnych zaproponowane przez jednego uczestnika i argumentowane 

kosztami braku takiego wsparcia w Polsce. Sens tego pomysłu poddał w wątpliwośd inny uczestnik, 

twierdząc, że wykraczałoby to poza cel systemu, jakim jest zapewnienie wsparcia prawnego 

obywatelom. Osoby tworzące takie podmioty powinny mied dostateczną wiedzę prawną – robią to na 

własne ryzyko. Koszt dostępu dla osób prawnych byłby znaczy, obejmując zatrudnienie odpowiednio 

wszechstronnych bądź wyspecjalizowanych doradców. Do rozważenia jest wsparcie drobnych 

przedsiębiorców, chod mogą pojawid się bariery wynikające z przepisów dotyczących pomocy 

publicznej dla firm, a także podmiotów typowo społecznych. Inny uczestnik zauważył jednak, że 

istnieją już mechanizmy wsparcia prawnego NGO. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Który z wariantów dotyczących beneficjentów systemu poradnictwa jest najbardziej 

zasadny i możliwy do wprowadzenia? Dlaczego? 

W odniesieniu do informacji prawnej, dostęp powinni mied wszyscy obywatele. Jeśli chodzi o porady 

prawne, uczestnicy skłaniali się ku pełnemu dostępowi, chod rozważali wprowadzenie rozsądnego 

kryterium dochodowego (na poziomie znacznie wyższym niż granica uprawniająca do wsparcia z 

pomocy społecznej). 

Pytanie nr 2: Czy powinny istnied kryteria dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? 
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Jeżeli miałoby byd kryterium, to dochodowe – weryfikacja innego rodzaju kryteriów byłaby zbyt 

kosztowna. 

Pytanie nr 3: Czy istnieją bariery utrudniające lub uniemożliwiające wprowadzenie któregokolwiek z 

wariantów? Jakie bariery? 

Barierę stanowią koszty weryfikacji uprawnieo do uzyskania dostępu: powinno się wprowadzid 

kryterium wiążące się z możliwie niskimi kosztami. 

Pytanie nr 4: Czy poza osobami fizycznymi, także osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne powinny 

mied dostęp do usług świadczonych w ramach projektowanego systemu? 

Warunkowo dostęp mogłyby mied organizacje społeczne. Powołując osobę prawną, obywatel 

powinien mied dostateczną wiedzę prawną i sam móc sobie poradzid. 

 

Kwestia  2: Jakie podmioty świadczą usługi w ramach systemu? 

Opinie uczestników były podzielone, ale większośd skłania się do tego, aby usługi świadczyły różne 

podmioty, które spełniają standardy i wygrały konkurs/przetarg na świadczenie usług. 

Uczestnicy byli zdecydowanie przeciwni systemowi certyfikacji, który w praktyce byłby nieelastyczny, 

nieefektywny i nieskuteczny. Sugerowano potrzebę wykorzystania potencjału instytucji pomocy 

społecznej, uzupełnianego o działalnośd innych podmiotów. W osobnym, obszernym stanowisku 

wskazano, że wariant uwzględniający wszystkie podmioty jest odpowiedni w przypadku informacji 

prawnej, gdyż pozwala nie przerzucad kosztów dotychczas ponoszonych przez instytucje pomocy 

społecznej na nowy system: klienci tych instytucji nadal powinni w nich otrzymywad podstawowe 

wsparcie. W przypadku porad prawnych sprawa się komplikuje: system będzie musiał korzystad z 

potencjału NGO i jednocześnie powinien opierad się np. na tworzonej centralnej bazie wiedzy na 

podstawie ewidencji wszystkich udzielanych porad. Wszystkie podmioty będą musiały spełniad 

określone standardy, zarówno jeśli założyd certyfikację, jak i jej brak. Jednakże kwestia samej 

certyfikacji jest wątpliwa i trudno ją rozstrzygad przynajmniej na obecnym etapie, kiedy system jeszcze 

nie istnieje. 

Pytanie nr 1: Jaki powinien byd katalog usługodawców uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy wszystkie wskazane wyżej instytucje powinny mied 

możliwośd świadczenia usług poradniczych w ramach systemu? Czy jest to lista wyczerpująca? 
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Katalog usługodawców powinien byd szeroki: należy wykorzystad potencjał zarówno instytucji pomocy 

społecznej, jak i organizacji pozarządowych. 

Pytanie nr 2: Jakie powinny byd zasady i kryteria przyjęcia usługodawców do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy powinny byd zróżnicowane w zależności od typu 

podmiotu? 

Należy wyznaczyd odpowiednie, precyzyjne standardy, które spełniad będą musieli wszyscy 

usługodawcy. Brak poparcia rozmówców dla pomysłu certyfikacji. 

Pytanie nr 3: Jakie powinny byd formy i zakres współpracy pomiędzy podmiotami udzielającymi porad 

w ramach projektowanego systemu? 

Organizacje pozarządowe powinny stanowid ogniwo uzupełniające w systemie, współpracując z 

instytucjami publicznymi. 

 

Kwestia 3: Kto może udzielad porad? 

Większośd osób poparła propozycję zawartą w projekcie systemu. 

Zaproponowano, aby uwzględnid w systemie również zatrudnienie osób bez wykształcenia 

prawniczego, których znaczenie na Zachodzie rośnie nawet w kancelariach prawnych: są to tzw. 

paralegals, np. przeszkoleni ekonomiści. Ważną rolę mogłyby pełnid osoby z wykształceniem 

administracyjnym czy związane z instytucjami zabezpieczenia społecznego (np. emerytowani 

pracownicy ZUS). Kluczowe jest pytanie, czy punkty poradnicze organizowano by w każdej gminie i 

miałyby stały charakter, czy byłyby one organizowane na poziomie powiatowym i mobilne. W drugim 

przypadku można by dopuścid specjalizację w ramach zespołu złożonego z kilku pracowników. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno byd 

wyłączną domeną prawników? Jaką rolę powinny pełnid w systemie poradnictwa osoby bez 

wykształcenia prawniczego (paralegals, doradcy obywatelscy)? 

Rozmówcy dopuszczają – poza prawnikami – rolę paralegals z odpowiednim przeszkoleniem. 

Pytanie nr 2: Jakimi kwalifikacjami powinna wyróżniad się osoba udzielająca informacji oraz porad 

prawnych i obywatelskich? 

Poza osobami z wykształceniem prawniczym powinna byd to osoba o kwalifikacjach związanych z daną 

dziedziną prawa (gospodarcze, administracyjne – czyli z wykształceniem odpowiednio ekonomicznym i 
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administracyjnym) oraz odpowiednio przeszkolona pod kątem świadczenia porad prawnych i 

obywatelskich. 

Pytanie nr 3: W jaki sposób powinny byd weryfikowane kompetencje i umiejętności osób udzielających 

porad prawnych i obywatelskich? 

Osoby te powinny mied odpowiednie wykształcenie kierunkowe i doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie, z którą wiąże się świadczone poradnictwo. 

 

Kwestia 4: W jaki sposób powinny byd świadczone usługi? 

Uczestnicy byli dośd zgodni w tej kwestii i zaproponowali, aby informacja udzielana była wszystkim 

metodami, a porada albo w trakcie bezpośredniego spotkania albo za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

Zgodzono się, że w przypadku porad prawnych nie można korzystad ze wszystkich kanałów 

komunikacji. Zaproponowano, że osoby niepełnosprawne mogłyby korzystad z prywatnych widzeo – 

osoby świadczące poradnictwo docierałyby do nich osobiście. Wskazano na wysokie koszty, z jakimi 

wiązałaby się korespondencja papierowa: korzystanie z listów poleconych za potwierdzeniem odbioru, 

wobec prawdopodobnie częstej konieczności proszenia o uzupełnienie dokumentów, wiązałoby się ze 

znacznymi nakładami czasowymi i finansowymi. Dlatego optymalną formą wymiany informacji w toku 

świadczenia porad byłaby poczta elektroniczna.  

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Które z metod świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego są 

najbardziej skuteczne i powinny byd w pierwszej kolejności zapewnione w ramach systemu? 

W przypadku porad prawnych może to byd wyłącznie kontakt osobisty lub wymiana informacji na 

piśmie – zgodzono się, że poczta e-mail to najefektywniejszy sposób w przypadku drugiego z kanałów. 

Pytanie nr 2: Czy wśród wskazanych wyżej metod i standardów są takie, które są trudne lub 

niemożliwe do pełnego zrealizowania? Czy są wśród nich takie, z których warto zrezygnowad bez 

uszczerbku dla jakości usługi? 

Szczególnie kosztowna jest wymiana informacji na piśmie drogą pocztową – nie ma ona sensu z 

punktu widzenia efektywności systemu. Nie powinno byd natomiast barier w udzielaniu porad drogą 

kontaktu osobistego, nawet na rzecz osób niepełnosprawnych – osoby świadczące porady mogłyby 

docierad do takich klientów. 
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Pytanie nr 3: Czy każda ze wskazanych metod udzielania porad znajdzie takie samo zastosowanie w 

odniesieniu do informacji prawnej - porady obywatelskiej - porady prawnej? 

Zgodzono się, że istnieje zasadnicza różnica między poradami prawnymi – dopuszczalne kanały 

wymiany informacji jak w odpowiedzi na pytanie 1 – a informacją prawną, którą można świadczyd 

wieloma różnymi kanałami. 

Pytanie nr 4: Jakie są szanse i możliwości w wykorzystaniu Internetu jako narzędzia do udzielania 

porad prawnych i obywatelskich? 

W przypadku porad prawnych poczta e-mail to najefektywniejszy sposób wymiany informacji. Serwisy 

www mogą byd dopuszczalnym kanałem w przypadku informacji prawnej. 

 

Kwestia 5: jak powinien byd zorganizowany system Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego? 

Opinie uczestników były podzielone i żadna z propozycji nie zdobyła większości. 

Jeden z rozmówców wyraził przekonanie, że z perspektywy dużych miast jest rzeczą obojętną, czy 

system będzie organizowany na szczeblu gminnym czy powiatowym. Jednak małe gminy nie są 

przygotowane do takiego zadania – same kontraktują pomoc prawną w bardzo niewielkim wymiarze. 

Ta sama osoba zanegowała pomysł organizacji systemu na szczeblu wojewódzkim oraz wskazała gminę 

jako korzystną lokalizację „pierwszego kontaktu”, przy czym z reguły nie powinno byd problemu z 

dotarciem do siedziby powiatu, a zniechęcałoby to osoby mające tendencję do nadużywania pomocy 

poprzez częste wizyty w błahych sprawach. Również w ramach stanowiska tej samej osoby pojawiła się 

alternatywa: „objeżdżad” gminy powiatu „prawo-busem”, wzorem mammo-busów, czy tworzyd 

osobny punkt w każdej gminie, co wiąże się z powołaniem odrębnych struktur, kierownictwa itp.? Padł 

postulat, żeby ewentualna Rada Poradnictwa Prawnego nie była tylko ciałem o funkcji prestiżowej, ale 

faktycznym dostarczycielem standardów. Nad całością systemu kontrolę mógłby sprawowad określony 

resort – np. MAiC. W osobnym stanowisku wskazywano gminę jako miejsce, w którym powinien 

działad system, gdyż niektórzy obywatele musieliby dojeżdżad do powiatu kilkadziesiąt km. Inny głos 

sugerował, że główny ciężar tworzenia systemu powinien spoczywad na powiecie, regiony powinny 

wspomagad system. Realizację, wobec dominacji spraw z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego, 

mogłyby zapewniad OPS-y. W innym stanowisku również wskazywano na szczebel powiatowy jako 

organizujący system. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 
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Pytanie nr 1: Który z przedstawionych wariantów organizacji systemu poradnictwa w Polsce jest 

najlepszym rozwiązaniem (najbardziej efektywnym, skutecznym i wykonalnym)? 

Stanowiska rozmówców były podzielone: jest to albo wariant, w którym powiat organizuje 

poradnictwo – może to z technicznego punktu widzenia byd objazdowy punkt poradniczy – lub ten, w 

którym poradnictwo zapewnia gmina. Bardziej skłaniano się do opcji, w której powiat organizowałby 

poradnictwo. Pieczę nad systemem mogłoby sprawowad MAiC. 

Pytanie nr 2: Czy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oparty na 

samorządzie lokalnym, powinien uwzględniad (włączad) istniejące już struktury poradnicze (np. PCPR, 

rzeczników praw konsumenta) czy powinien byd budowany niezależnie od tych struktur? 

Instytucje działające na poziomie gminy mogłyby stanowid zaplecze systemu, chod rozważano 

stworzenie osobnego podmiotu – punktu poradniczego mobilnego dla obszaru powiatu lub o 

charakterze stałym w każdej gminie. 

Pytanie nr 3: Rola i kompetencje Rady Pomocy Prawnej – czy szerokie uprawnienie (nadzorcze i 

kontrolne) czy kompetencje ograniczone do funkcji doradczych ? Czy Rada powinna byd niezależna, czy 

też powinna zostad utworzona przy którymś z ministerstw?  Kto powinien wchodzid w jej skład? 

Rada mogłaby podlegad właściwemu ministrowi – padła propozycja, aby było to MAiC – a jej główną 

funkcją powinno byd dostarczanie standardów. 

Pytanie nr 4: Które z wyżej wymienionych przesłanek certyfikacji należy uznad za szczególnie ważne? 

Czy wymienione zostały takie, które należy uznad za zbędne? Czy brakuje takich, które należałoby 

uznad za konieczne? 

Rozmówcy byli wyraźnie sceptyczni wobec pomysłu certyfikacji. 

 

Kwestia 6: Kontrola i monitoring systemu 

Opinie były dośd zbliżone i uczestnicy dyskusji opowiedzieli się za wariantem kontroli przez Radę 

Pomocy Prawnej. 

Rozmówcy zgodzili się, że za monitoring całości systemu powinna odpowiadad powołana nowa 

instytucja, jaką byłaby Rada Pomocy Prawnej. Bezpośrednio świadczenie usług powinno byd 

monitorowane i kontrolowane przez instytucje świadczące poradnictwo i te, które je będą 

kontraktowad, z uwzględnieniem prowadzenia autoewaluacji. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 
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Pytanie nr 1: Który z wariantów należy uznad za bardziej odpowiedni: model, w którym to Rada 

Pomocy Prawnej dysponuje szerokimi kompetencjami kontrolnymi, czy wariant, w którym te 

kompetencje zostają przyznane organom jednostek samorządu terytorialnego)? Prosimy o wskazanie 

silnych i słabych stron każdego z rozwiązao? 

Rozmówcy opowiedzieli się za wariantem pierwszym, zakładającym szerokie uprawnienia kontrolne 

Rady. 

 

Kwestia 7: W jaki sposób kontrolowad i monitorowad system? 

Uczestnicy dyskusji całościowo zaaprobowali koncepcję opartą na szerokim zakresie narzędzi kontroli i 

monitoringu, nie było dodatkowych uwag. 

Rozmówcy nie przekazali dodatkowych propozycji narzędzi kontroli i monitoringu systemu. Nie 

zanegowali również żadnego z proponowanych narzędzi. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 2: Czy wskazane wyżej metody oceny systemu i instytucji poradniczych są właściwe i 

pozwolą na skuteczny monitoring i ewaluację systemu? 

Rozmówcy zgodzili się w pełni z tą oceną. 

Pytanie nr 3: Czy są wśród wskazanych wyżej metod, takie które są trudne do praktycznego 

stosowania? Dlaczego? Czy są metody, których nie wskazano w powyższym rozdziale, a warto byłoby 

je zastosowad? 

Nie było zastrzeżeo do żadnych metod ani propozycji innych sposobów kontroli i monitoringu. 

 

Kwestia 8: Kto i jak powinien finansowad system? 

Opinie uczestników były podzielone, ale większośd skłaniała się za finansowaniem przez paostwo i 

regiony. 

Pierwsza osoba zabierająca głos opowiedziała się za finansowaniem przez paostwo i przez region, 

uzasadniając to w ten sposób, że nakładanie obowiązku musi oznaczad przeznaczenie nao 

dodatkowych środków. Drugi uczestnik dyskusji również stwierdził, że budżet paostwa musi 

wyasygnowad środki na zadanie nowe. Pozostaje pytanie, czy mają pochodzid z podatku dochodowego 

czy byd przekazywane w sposób dedykowany. Jednocześnie rozmówca zaznaczył, że zgodnie z zasadą 

jednolitości budżetu w finansach publicznych nie można ustalid jaki procent dochodów będzie 
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przeznaczany na poradnictwo, gdyż dochody samorządu (za wyjątkiem dochodów dotacyjnych) są 

środkami nieznaczonymi, przez co mogą byd one w ramach samodzielności budżetowej jednostki 

samorządu terytorialnego przeznaczone na dowolny cel. Dlatego propozycja ta jest niezgodna z 

polskim prawem. Nie można również uczynid środków unijnych stałym elementem finansowania 

systemu, gdyż są to ze swojej natury środki projektowe. Rozmówca wskazał również koniecznośd 

wprowadzenia symbolicznych opłat dla świadczeniobiorców, bez których popyt na usługi znacznie 

przekroczy podaż – nie mogą byd one całkowicie bezpłatne. Nie chodzi o wprowadzenie dodatkowe 

źródła finansowania, ale o ograniczenie popytu. Jeżeli świadczeniobiorcy zupełnie nie stad na żadną 

opłatę, powinien uzyskad wsparcie prawne w ramach systemu pomocy społecznej. 

Odnosząc się do pytao sformułowanych na potrzeby konsultacji, należy wskazad następujące ustalenia: 

Pytanie nr 1: Czy trafnie wskazano w powyższym rozdziale możliwe źródła finansowania poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego? 

W ocenie jednego z rozmówców popełniono błąd, zakładając niezgodne z polskimi regulacjami 

ustalanie udziału dochodów własnych jednostek samorządu, które miałyby byd przeznaczane na 

poradnictwo – mamy tu do czynienia z samodzielnością budżetową. 

Pytanie nr 2: Jakie są możliwości, aby system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

był współfinansowany z innych źródeł niż środki publiczne? Z jakich? Jaki powinien byd udział środków 

Unii Europejskiej w finansowaniu systemu poradnictwa? 

Środki unijne są ze swej natury środkami projektowymi, przez co nie mogą byd stałym elementem 

finansowania systemu. 

Pytanie nr 3: Jakie są bariery prawne w zapewnieniu trwałych mechanizmów finansowania dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? 

W świetle propozycji są to bariery wskazane zarówno w odpowiedzi na pytanie 1, jak i 2. 

 

Podsumowanie 

Z konsultacji, mimo rozbieżnych stanowisk w przypadku niektórych kwestii kluczowych, wyłania się 

dośd spójny obraz oczekiwao uczestników odnośnie kształtu projektowanego systemu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ich oceny mocnych i słabych stron obecnego poradnictwa 

jako podstawy do tworzenia bardziej systematycznych rozwiązao instytucjonalnych oraz obaw 

związanych z zagrożeniami dla sprawnego funkcjonowania systemu. 
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Rozmówcy opowiadali się za szerokim dostępem do systemu, ograniczanym za pomocą kryterium 

dochodowego na poziomie znacznie wykraczającym poza uprawniający do uzyskania wsparcia w 

ramach systemu pomocy społecznej. Kryterium to wiąże się ze stosunkowo najmniej kosztowną 

weryfikacją uprawnieo. Wskazywano na potencjalne problemy mniejszych gmin, gdyby to na nich 

spoczywała odpowiedzialnośd za świadczenie poradnictwa. Bardziej przychylano się do opcji, w której 

to powiat organizowałby cały system, co również ograniczałoby nadużywanie pomocy przez niektórych 

klientów. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się za ustaleniem spójnych standardów dla podmiotów 

poradniczych, jednak nie za certyfikacją. Na funkcjonowanie systemu muszą zostad wyasygnowane 

nowe środki z budżetu paostwa. 

Odnosząc się do kluczowych zagadnieo, które miały zostad omówione z przedstawicielami samorządu, 

przekazane uwagi można uogólnid w następujący sposób: 

1. Beneficjenci systemu poradnictwa: wszyscy obywatele w przypadku informacji prawnej, 

obywatele spełniający kryterium dochodowe na poziomie istotnie wyższym niż uprawniające do 

wsparcia z pomocy społecznej w przypadku porady prawnej. Brak wsparcia dla osób prawnych, 

warunkowo na takie wsparcie mogłyby liczyd organizacje społeczne. 

2. Szanse i zagrożenia wprowadzenia systemu poradnictwa na poziomie gmin lub powiatów: 

mniejsze gminy mogą mied niedostateczne zasoby na potrzeby świadczenia poradnictwa, chod 

osadzenie systemu na poziomie gmin – na zasadzie „punktów pierwszego kontaktu” - zapewniłby 

lepszy dostęp szczególnie w rejonach, w których dojazd do siedziby powiatu jest utrudniony. Z drugiej 

strony, system na poziomie powiatu to mniejsze nadużywanie systemu przez zbyt aktywnych klientów. 

3. Rola samorządowych instytucji pomocowych (OPS, PCPR): należy wykorzystad ich potencjał, 

chod rozmówcy rozważali tworzenie nowych struktur, takich jak punkty poradnicze, mobilne dla 

powiatu lub stałe w każdej gminie. 

4. Warunki organizacyjno-prawne systemu poradnictwa: należy oprzed się na dotychczasowych 

strukturach organizacyjnych, jednak można powoływad nowe. Dotyczy to zarówno punktów 

poradniczych, jak i Rady Pomocy Prawnej. 

5. Problematyka finansowania poradnictwa z budżetu samorządu: należy zagwarantowad 

odpowiednie środki z budżetu paostwa oraz przemyśled propozycje dotyczące wydzielenia środków z 

budżetu samorządu, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. 
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6. Kontrola i monitoring poradnictwa na szczeblu samorządowym – zakres i narzędzia kontroli: 

pełny zakres narzędzi kontroli i monitoringu zaproponowany na potrzeby konsultacji. 

7. Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem prawniczym: 

należy zapewnid współpracę; organizacje pozarządowe ważnym ogniwem systemu, obok instytucji 

publicznych. 

8. Relacje pomiędzy samorządem lokalnym a Radą Pomocy Prawnej oraz innymi instytucjami 

udzielającymi informacji i porad: Rada kontroluje system zarządzany przez samorząd. Należy 

wykorzystad potencjał organizacji pozarządowych. 

 

Uczestnicy spotkania – podobnie jak pozostałych dwóch – a także osoby, które nadesłały oświadczenia 

drogą elektroniczną, byli zgodni co do potrzeby stworzenia systemu bezpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego w Polsce. Przedstawiciele niektórych instytucji wyrażali to wprost w formie 

krótkich oświadczeo. Potrzebę tę uzasadniano, wskazując na koniecznośd zapewnienia obywatelom 

równego dostępu do prawa, wzmacniania ich kompetencji obywatelskich, świadomości swoich praw i 

obowiązków, a także podnosząc kwestię kosztów wynikających z braku takiego wsparcia z 

perspektywy instytucji wymiaru sprawiedliwości. Podkreślano wagę dostępu do poradnictwa dla osób 

mniej zamożnych, których nie stad na korzystanie z komercyjnych usług prawniczych. 
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Konsultacje z przedstawicielami administracji rządowej 

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne - 10 kwietnia 2013 r. 

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 sala 107 

W ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce został opracowany model nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Departament 

Pożytku Publicznego (MPiPS), Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeostwa INPRIS, 

Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związek Biur Porad Obywatelskich. Każdy z Partnerów 

prowadzi konsultacje wypracowanego modelu w poszczególnych środowiskach. Departament 

odpowiada za przeprowadzenie konsultacji z instytucjami rządowymi.  

10 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach Komitetu Konsultacyjnego. Na 

spotkaniu obecni byli: 

1. Krzysztof Lewandowski – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 

2. Karolina Marcjanik – Urząd do spraw Cudzoziemców; 

3. Grzegorz Kubalski – Związek Powiatów Polskich; 

4. Barbara Błooska – Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; 

5. Mirosław Staoczyk – Ministerstwo Finansów; 

6. Marcin Jaruga – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta; 

7. Barbara Przybylska – Związek Biur Porad Obywatelskich; 

8. Grzegorz Wiaderek – INPRIS; 

9. Paweł Maranowski – INPRIS;  

10. Krzysztof Więckiewicz – Departament Pożytku Publicznego;   

11. Piotr Kontkiewicz – Departament Pożytku Publicznego;  

12. Kamil Bobek – Departament Pożytku Publicznego; 

13. Teresa Bielecka – Departament Pożytku Publicznego. 

Spotkanie otworzył Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz.  
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Projekt modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego przedstawił Zastępca Dyrektora 

Departamentu Piotr Kontkiewicz (prezentacja w załączniku).  

 

Informacja jak przebiegają konsultacje – Barbara Przybylska (ZBPO): Związek Biur Porad Obywatelskich 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji z praktykami – organizacjami pozarządowymi, 

które udzielają porad lub informacji prawnych i obywatelskich. Rozpoczęła się seria konsultacji w 

kraju, od kooca marca. Konsultacje przeprowadzane są w formie warsztatów. W każdym z nich 

uczestniczy od dziesięciu do dwudziestu osób. Omawiane są kwestie kto może byd beneficjentem, 

kryteria ograniczające dostęp do informacji prawnej, poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jakie 

organizacje i instytucje powinny byd częścią systemu, w jaki sposób porady powinny byd udzielane, 

standaryzacja, certyfikacja, sposób zarządzania systemem.  

 

Najważniejsze z poruszanych tematów dotyczyły finansowania, poziomu organizacji systemu, 

certyfikacji, obecnie funkcjonujących struktur poradnictwa. Uczestnicy spotkania w swoich 

wypowiedziach odnosili się do wielu elementów modelu. Nie zdecydowano się na moderację dyskusji 

zgodnie ze schematem i przesłaną wcześniej agendą, dlatego też struktura raportu odbiega od 

planowanej. 

 

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Grzegorz Kubalski wskazując, że 

pozostaje duży obszar, który nie został poruszony, a mający decydujący wpływ na sukces omawianego 

systemu. Zbyt skrótowo zostały określone kwestie beneficjentów i kwalifikacji porad, które są 

kluczowe dla opracowania systemu. Podkreślił, że najważniejsze pytania dotyczą finansowania 

systemu. Pojawia się ryzyko sztucznego kreowania popytu na usługi poradnicze. Kolejnym ryzykiem 

jest pojawienie się tendencji do przekazywania spraw beneficjentów do struktur działających w 

ramach systemu poradnictwa. Dlatego niezwykle istotne wydaje się określenie przepływów 

finansowych pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Rozdział dotyczący finansowania budzi 

wątpliwości w kontekście konstytucyjnych zasad samorządności jst i ich samodzielności w zarządzaniu 

dochodami własnymi. Nie ma powinno się narzucad rozwiązao mówiących, że konkretne dochody jst 

muszą zostad przeznaczone na realizację konkretnych zadao. Brak jest dokładnych kalkulacji ile 

przedstawione warianty mogą kosztowad.  



      

                           

 

 
 ul. Szpitalna 5/5  T +48 22 828 91 28 inpris@inpris.pl NIP 525-24-55-613
 00-031 Warsaw, Poland F +48 22 828 91 29 www.inpris.pl KRS 0000 328 112 

 

                             
 

 

 

 
 

St
ro

n
a1

2
3

 

Zdaniem przedstawiciela Związku Powiatów Polskich najwłaściwszym usytuowaniem dla systemu jest 

poziom powiatów.  

 

Przedstawiciel Ministerstwa Finansów Mirosław Staoczyk zgodził się z przedmówcą odnośnie 

znacznych braków związanych z kwestiami finansowymi. Zaznaczył również, że z punktu widzenia MF 

te kwestie będą miały pierwszoplanowe znaczenie.  

Wskazał również, że w każdym przedstawionym wariancie organizacja systemu została usytuowana w 

oparciu o samorząd terytorialny. Przez przedstawienie alternatywy można by spojrzed z innej strony na 

model i zauważyd mocne i słabe strony zaproponowanego rozwiązania. Jeżeli jednak system miałby 

opierad się na samorządach to w pierwszej kolejności należy brad pod uwagę gminy i powiaty. W 

kwestii finansowania wskazał negatywne skutki uboczne ustaw, w których sztywno określone są 

działania samorządu – usztywniają działania i gospodarkę finansową jst, ograniczając samodzielnośd 

samorządów. Jeśli zadania związane z poradnictwem będą wykonywane przez samorządy to powinna 

byd pozostawiona im swoboda w formie realizacji i w wydatkach przeznaczanych na te cele. Konieczne 

będzie również zapewnienie środków, bo tego typu zadanie będzie nowym, wraz ze zwiększeniem 

zadao samorządu muszą zostad przeznaczone odpowiednie dochody.  

Grzegorz Wiaderek odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi przekazał, że partnerstwo ma 

świadomośd braków w projekcie modelu, wynikają one z nierozstrzygniętego jeszcze zakresu 

podmiotowego. Obecnie samorządy przeznaczają środki na poradnictwo w różny sposób. Nie są to 

jednak działania skoordynowane, zestandaryzowane. Działania w projekcie skierowane są w ten 

sposób, żeby stworzyd wspólne ramy standardów, które pozwolą te pieniądze lepiej wydawad. Zapytał 

również o ewentualne podpowiedzi odnośnie alternatywy dla systemu nieopartego na samorządach, a 

także wskazówki dotyczące dobrych mechanizmów finansowania poradnictwa i ich przekazywania. 

Odpowiadając na powyższe pytania Dyrektor M. Staoczyk (MF) jako alternatywę dla umiejscowienia 

systemu poradnictwa wskazał (chociaż bez pełnego przekonania) sądy rejonowe. Później dodał jeszcze 

pomysł włączenia w system szkół wyższych. Zaznaczył raz jeszcze, że alternatywa może poszerzyd 

spojrzenie na proponowane struktury całego systemu. Możliwe są dwa sposoby finansowania: albo 

zwiększenie dochodów własnych samorządów, co automatycznie zmniejszy dochody budżetu 

paostwa, albo przeznaczenie dotacji celowych z budżetu na ten cel. 
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Z alternatywą umiejscowienia poradnictwa nie zgodził się przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, 

jego zdaniem budowa alternatywnego dla samorządów branżowego systemu nie byłaby racjonalna. 

Taki system musi bezwzględnie byd podpięty do struktury zarządzania publicznego terytorialnego.  

W dalszej części wypowiedzi odniósł się do podziału pomiędzy informację i pomoc prawną. Nie ma 

większego znaczenia kto udziela informacji prawnych, dlatego nie ma konieczności wprowadzenia 

certyfikacji przy informacjach prawnych. Jako narzędzie regulacyjne dla ryzyka sztucznego 

kształtowania popytu zaproponował współfinansowanie przez beneficjentów (z wyłączeniem osób 

korzystających z pomocy społecznej). Natomiast w przypadku porady prawnej pomoc prawna może 

wykraczad poza to, co mógłby zapewnid ośrodek pomocy społecznej, dlatego potrzebny byłby operator 

pomocy. W tym wypadku przydatna by była konkurencja na polu certyfikowania. Jeżeli ops uznałby, że 

podopiecznemu jest potrzebna porada prawna, to kierowałby osobę do systemu publicznego, ale 

współfinansując tę pomoc. Ograniczyłoby to wypychanie spraw ze swojego zakresu działalności.  

Ilośd udzielanych informacji prawnych nie powinna byd limitowana, ponieważ ich koszt jest niewielki. 

Porady prawne będą nowymi zadaniami własnymi jst, w związku z czym bezwzględnie konieczne będą 

nowe środki. Trzeba odpowiedzied sobie czy system ma zakładad limitowanie porad prawnych, 

poprzez np. konkurs na określoną liczbę porad prawnych.  

Dzięki stworzeniu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinny zostad zmniejszone 

wydatki paostwa w innym obszarze. Innymi słowy: nie warto tworzyd systemu, który generuje jedynie 

koszty.  

W dalszej części dyskusji przedstawiciel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Jaruga 

wyraził obawę związaną z powierzaniem nowych obowiązków rzecznikom konsumentów. Już teraz 

bowiem rzecznicy konsumentów mają bardzo szerokie kompetencje, w związku z tym nie wydaje się 

uzasadnione zwiększanie tych zadao. Naturalnie UOKiK wyraził zainteresowanie usprawnianiem pracy 

rzeczników konsumentów, ale w ramach istniejących już kompetencji.  

Odnosząc się do wypowiedzi G. Kubalskiego Dyrektor M. Staoczyk podkreślił, że jeżeli argumentem na 

przeznaczenie środków na poradnictwo miałoby byd zmniejszenie wydatków w innym obszarze to 

musiałoby to byd bardzo mocno uargumentowane, w obecnie prezentowanym projekcie modelu ten 

element jest niewystarczający.  

G. Wiaderek przekazał, że obecnie trwają próby policzenia, ile obecnie jest przeznaczanych środków 

ogółem na poradnictwo. Dodał, że jest to bardzo trudne, gdyż bardzo często w budżetach instytucji 



      

                           

 

 
 ul. Szpitalna 5/5  T +48 22 828 91 28 inpris@inpris.pl NIP 525-24-55-613
 00-031 Warsaw, Poland F +48 22 828 91 29 www.inpris.pl KRS 0000 328 112 

 

                             
 

 

 

 
 

St
ro

n
a1

2
5

 

publicznych nie ma wydzielonych konkretnych kwot. Stworzenie systemu pozwoliłoby racjonalniej 

zarządzad faktycznie budżetem, w pełni wykorzystad istniejący potencjał.  

M. Jaruga (UOKiK) prosząc o uzupełnienie zapytał o ewentualne plany skanalizowania środków, które 

obecnie są wykorzystywane na poradnictwo. Dyrektor Piotr Kontkiewicz odpowiedział, że z pewnością 

będą uwzględniane obecnie obowiązujące struktury, nie ma w planach odbierania kompetencji 

obecnie działającym w tym obszarze instytucjom. G. Wiaderek uzupełniając wypowiedź dodał, że 

wspomniane zwiększanie efektywności miałoby pomóc w skierowaniu beneficjentów do 

najwłaściwszych instytucji. Często zdarza się, że osoba poszukująca pomocy zwraca się do instytucji w 

sprawie niepodlegającej dziedzinie, w której ta działa.  

Przedstawiciel MF wyraził wątpliwośd czy stworzenie publicznego systemu poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego nie spowoduje zaniku działao prowadzonych przez organizacje niedziałające dla zysku 

w ramach poradnictwa.  

Następnie głos zabrała Karolina Marcjanik z Urzędu do spraw Cudzoziemców. Obecnie trwają prace w 

UdsC nad zapewnieniem bezpłatnej pomocy prawnej pewnym kategoriom cudzoziemców – obowiązek 

zapewnienia takiej pomocy wynika z przepisów unijnych. W związku z tym poprosiła o rozszerzenie 

kwestii systemu certyfikacji. G. Wiaderek odpowiedział, że jest wątek nierozstrzygnięty. Natomiast to, 

co w tym jest najistotniejsze, to nadanie pewnego rodzaju znaku jakości. Daje to też szeroką możliwośd 

weryfikacji jakości, a także ewaluacji.  

G. Kubalski wyraził wątpliwości odnośnie zasadności udzielania porad podmiotom innym niż osoby 

fizyczne. Jest bardzo duża różnica między organizacjami pozarządowymi, działają zarówno takie z 

bardzo ograniczonym budżetem, ale też takie, które mają środki wystarczające na bardzo 

rozbudowane kampanie promocyjne. W związku z tym wydaje się, że kryterium prowadzenia działao 

pożytku publicznego jest niewystarczające. Kolejnym przedstawionym argumentem było wskazanie, że 

zupełnie inny charakter problemów przedstawiają osoby fizyczne, a zupełni inny osoby prawne. 

Oznaczałoby to koniecznośd zaangażowania osób wykwalifikowanych i zajmujących się odrębnymi 

obszarami poradnictwa dla osób prawnych i osób fizycznych, co zwiększyłoby to znacznie koszty 

systemu.  

W dalszej części zostało zasygnalizowane wątpliwości odnośnie kompetencji centralnego organu 

krajowego. Jeżeli chodzi o określanie standardów certyfikacji jest to realne, ale w przypadku 

bezpośredniego przyznawania certyfikatów – wydaje się to trudne do realizacji.  
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Biorąc pod uwagę trendy rozwoju działania administracji publicznej warto wziąd pod uwagę możliwośd 

stworzenia bazy teleinformatycznej, w której w dośd prosty sposób można by stworzyd bazę 

odpowiedzi na pytania, które pojawiają się najczęściej. Dzięki powszechnemu dostępowi do takiej bazy 

system zostanie odciążony z rozwiązywania najprostszych spraw. Koordynację i nadzór nad takim 

informatycznym systemem powinien sprawowad centralny organ.  
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Drugie spotkanie konsultacyjne - 17 kwietnia 2013 r. 

 

W ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce został opracowany model nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Departament 

Pożytku Publicznego (MPiPS), Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeostwa INPRIS, 

Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związek Biur Porad Obywatelskich. Każdy z Partnerów 

prowadzi konsultacje wypracowanego modelu w poszczególnych środowiskach. Departament 

odpowiada za przeprowadzenie konsultacji z instytucjami rządowymi.  

17 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na które zaproszeni zostali przedstawiciele 

Ministerstw i urzędów. Na spotkaniu obecni byli: 

1. Karolina Marcjanik – Urząd do spraw Cudzoziemców; 

2. Elżbieta Jarzęcka-Siwik – Najwyższa Izba Kontroli; 

3. Mirosława Kalioska – Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

4. Jan Roch – Centralny Zarząd Służby Więziennej; 

5. Jacek Lipski – Komenda Główna Straży Granicznej; 

6. Rafał Golat – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; 

7. Katarzyna Skrzek – Ministerstwo Gospodarki; 

8. Dariusz Atłas – Ministerstwo Finansów; 

9. Zofia Ogioska – Ministerstwo Finansów; 

10. Paweł Wójcik – Ministerstwo Środowiska; 

11. Renata Szczęch – Główny Inspektorat Sanitarny; 

12. Małgorzata Wawer – Główny Urząd Statystyczny; 

13. Anna Janiszewska – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

14. Agnieszka Hirsz – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

15. Marzena Skrok – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;  

16. Marcin jaruga – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 

17. Agata Witkowska – Instytut Prawa i Społeczeostwa; 

18. Magdalena Kudlak – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych; 

19. Aleksander Daszewski – Biuro Rzecznika Ubezpieczonych; 
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20. Marcin Ozimek – Ministerstwo Sprawiedliwości; 

21. Marta Milewska – Ministerstwo Sprawiedliwości; 

22. Marika Kosiel – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych; 

23. Szymon Wróbel – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; 

24. Agnieszka Niewiarowska – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; 

25. Monika Piłat – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji; 

26. Laura Piwowarczyk – Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; 

27. Anna Martuszewicz – Główny Inspektorat Pracy; 

28. Kinga Wichrowska – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; 

29. Marcin Ciężki – Ministerstwo Zdrowia; 

30. Krzysztof Kaca – Paostwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

31. Szymon Sala – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

32. Łukasz Rogowski – Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej;  

33. Ernest Nasternak – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 

34. Iwona Przybyłowicz – Komenda Główna Straży Granicznej; 

35. Adam Furmaoczuk – Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

36. Bartosz Sowier – Biuro Rzecznika Praw Dziecka; 

37. Sławomir Skrzydlewski – Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

38. Piotr Kontkiewicz – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, DPP; 

39. Adam Zaręba – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, DPP; 

40. Kamil Bobek – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, DPP; 

41. Teresa Bielecka – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, DPP. 

 

Najważniejsze z poruszanych tematów dotyczyły finansowania, poziomu organizacji systemu, 

certyfikacji, obecnie funkcjonujących struktur poradnictwa, a także osób świadczących poradnictwo i 

beneficjentów. Uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach odnosili się do wielu elementów 

modelu. Nie zdecydowano się na moderację dyskusji zgodnie ze schematem i przesłaną wcześniej 

agendą, dlatego też struktura raportu odbiega od planowanej. 
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Spotkanie prowadził Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego Piotr Kontkiewicz, który 

przedstawił projekt modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (prezentacja w załączniku). 

Następnie poprosił o uwagi i opinie, by Partnerzy projektu mieli możliwośd skorygowania i 

uzupełnienia projektu modelu.  

 

Pierwsze uwagi i sugestie, opierając się na doświadczeniach Biura Rzecznika Ubezpieczonych, 

przedstawił Aleksander Daszewski. Proponował, by nie ograniczad grona osób uprawnionych, 

postulował włączenie również osób prawnych do katalogu beneficjentów. Praktyka BRzU pokazuje, że 

największe instytucje nie zgłaszają się po pomoc, bo posiadają własnych prawników lub mają umowy z 

kancelariami prawnymi, natomiast jest wiele małych i średnich przedsiębiorstw, których nie stad na 

zakup usług poradniczych, a potrzebują takiego wsparcia. Zachęcił do współpracy z rzecznikami 

konsumentów, którzy prezentują wysoki poziom kompetencji. Na marginesie dodał, że jest to grupa, 

którą warto wzmocnid, nawet na poziomie ustawowym. BRzU chwali sobie współpracę ze studenckimi 

poradniami prawnymi. Odnosząc się do metod świadczenia poradnictwa przychylił się do jak 

najszerszego korzystania z różnych form komunikacyjnych. Często najprostsze i najtaosze metody są 

najefektywniejsze – widad to po częstotliwości odsłon strony Rzecznika Ubezpieczonych (ok. 3 mln 

rocznie), gdzie można znaleźd wzory umów, wzory odwołao, odpowiedzi na najczęściej zadawane 

wątpliwości. Korzystne wydaje się korzystanie z nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem 

internetowych narzędzi. Ponadto BRzU udziela pomocy za pośrednictwem tradycyjnych pism, maili, 

ale też funkcjonują dyżury telefoniczne – bezpośredni kontakt z ekspertem.  

Jako następny zabrał głos przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości Marcin Ozimek. Opowiedział 

się za szerokim dostępem do informacji prawnej, w formie punktów konsultacyjnych. W takim 

wypadku można wykorzystywad wszystkie metody świadczenia poradnictwa – telefon, Internet. 

Zwrócił uwagę na problem ewentualnej weryfikacji dochodów przy udzielaniu poradnictwa za pomocą 

zdalnych środków komunikacji. Natomiast w przypadku bardziej szczegółowej problematyki, z 

wspomnianego punktu informacyjnego, klient byłby kierowany na kolejny poziom. Te pierwsze punkty 

mogłyby byd usytuowane przy gminach. Pomoc prawna mogłaby byd organizowana na poziomie 

województwa bądź powiatu. Na wyższym poziomie – porady prawnej – możliwe by było 

wprowadzenie kryteriów majątkowych. Informacji nie muszą udzielad wykwalifikowani prawnicy. 

Natomiast na szczeblu wyższym – porady prawne, sporządzenie pisma, etc. – w tym miejscu należy 
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wprowadzid certyfikację, można spróbowad również oprzed się na kancelariach prawnych, 

samorządach zawodowych prawniczych. Podkreślił, że projekt zakłada oparcie się na istniejących 

podmiotach, wydaje się właściwszym skierowanie się ku podmiotom publicznym.  

Przedstawicielka Najwyższej Izby Kontroli Elżbieta Jarzęcka-Siwik zwróciła uwagę, że w pierwszej 

kolejności trzeba określid na jaki system nas stad i czy w budżecie znajdą się pieniądze na 

sfinansowanie tego systemu. Pojawiły się wątpliwości jak realnie określid granice poradnictwa. Warto 

zauważyd, że bardzo dokładnie należy określid odpowiedzialnośd za udzielone porady. Mogą się 

pojawid procesy sądowe za wyrządzone szkody poprzez udzielenie niewłaściwej porady. Skłoniła się ku 

powszechności systemu wskazując, że kryteria majątkowe lub wieku mogą zostad potraktowane jako 

dyskryminacyjne, należałoby sensownie uzasadnid wybór danych kryteriów. Zatrzymała się także przy 

monitorowaniu i kontroli podmiotów certyfikowanych – kto miałby się tym zajmowad? Jak miałaby 

wyglądad taka kontrola? 

Szymon Wróbel z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zauważył, że wszystkie warianty przewidują 

organ centralny nadzorujący działanie systemu, a na poziomie realizacyjnym przewidziane są zadania 

dla jednostek samorządu terytorialnego. Z treści projektu modelu wynika, że ten system powinien 

mieścid się w zadaniach rządowych. Założenie, że zadania z tego zakresu należą do zadao własnych jst 

jest błędne. Zadania własne są realizowane samodzielnie i na własną odpowiedzialnośd, samorząd 

decyduje czy w ogóle wykonywad dane zadanie i jak to robid. Jeżeli jest to zadanie o charakterze 

ogólnopaostwowym powinny znaleźd się na to środki. Wyraził jednak wątpliwośd, żeby takie środki 

znalazły się w budżecie. Odnosząc się do pozostałych elementów systemu zadał pytanie o organy 

kontroli i kompetencje kontrolne. Narzucające wydaje się, żeby wojewodowie mieli kompetencje 

kontrolne działao prowadzonych ze środków przekazanych jako dotacje. Stwierdził, że bez korekty 

konsultowanego dokumentu nie ma sensu omawianie jego szczegółów. Zasugerował, żeby w ramach 

procedur konsultacyjnych zasięgnąd opinii strony samorządowej Wspólnej Komisji Rządu i Samorządu. 

Trzeba wziąd pod uwagę fakt, że przy ewentualnym wprowadzeniu ustawowym zapisów dotyczących 

zadao z zakresu poradnictwa jako zadao własnych jst, istnieje duże ryzyko zaskarżeo tego typu 

rozwiązao do Trybunału Konstytucyjnego.  

Uzupełniając tę wypowiedź głos zabrała Agnieszka Niewiarowska również z Ministerstwa Administracji 

i Cyfryzacji. Zaznaczyła, że jeżeli nawet uznad poradnictwo za zadania własne to już na etapie 

budowania modelu trzeba pamiętad o zagwarantowaniu ustawowej samodzielności samorządów. 
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Trudnością mogą okazad się kompetencje organu centralnego, mogącego naruszad samodzielnośd jst. 

Zaproponowała natomiast jako alternatywne rozwiązanie organ na poziomie administracji rządowej 

terenowej.  

Jako kolejny wypowiedział się przedstawiciel Ministerstwa Finansów Dariusz Atłas. Przychylił się do 

budowania projektu modelu rozpoczynając od określenia adresatów, a dopiero na późniejszym etapie 

planowania mechanizmów finansowania. W kwestiach finansowania podkreślił, że pierwszym 

pytaniem powinno byd czy są to zadania paostwa – jeżeli tak, to jest objęte budżetem publicznym. 

Następny poziom to pytanie czy są to zadania administracji rządowej czy są to zadania własne 

samorządów. Odnosząc się do wypowiedzi przedstawiciela Rzecznika Ubezpieczonych zwrócił uwagę, 

że jest to inny rodzaj urzędu, którego budżet jest finansowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe i 

emerytalne. W związku z tym inne są możliwości przy finansowaniu systemu poradnictwa, trudno 

przekładad metody świadczenia tych usług na ogólny system poradnictwa.  

Agnieszka Hirsz z UOKiK zwróciła uwagę, że w przypadku włączenia do katalogu uprawnionych 

beneficjentów osób prawnych, może to byd stanowid pomoc publiczną. Nawiązując do tej wypowiedzi 

Dariusz Atłas (MF) przychylił się do koncepcji niewłączania osób prawnych do systemu bezpłatnego 

poradnictwa i skupieniu się na obywatelach.  

Agnieszka Niewiarowska (MAiC) uzupełniając swoją wypowiedź przypomniała, że w realizacji działao 

własnych samorządy muszą mied zapewnioną pewną kreatywnośd w realizacji zadao. W takiej sytuacji 

nie mogą byd narzucone metody wypełniania działao.  

Przedstawicielka Głównego Inspektoratu Sanitarnego Renata Szczęch podniosła problem udzielania 

wycinkowych informacji, porad prawnych. Istotna jest koordynacja przepływu informacji, bo porada 

niepełna może byd szkodliwa.  

Szymon Wróbel (MAiC) podkreślił, że o zadaniach własnych samorządu terytorialnego można mówid, 

gdy nie pozostawiona swoboda w ich realizacji. Określenie z poziomu centralnego licznych kryteriów, 

wyznaczenie organu centralnego mającego uprawnienia koordynujące, kontrolne, uniemożliwia 

traktowania takich zadao jako własnych. Metodą wspierania pewnych konkretnych rozwiązao w 

realizacji zadao własnych jst może byd ustanowienie programu wieloletniego. Poradnictwo można by 

pozostawid jako zadanie własne, dobrowolne, a z poziomu centralnego zapewnid finansowanie, które 

będzie pobudzało aktywnośd samorządów w określonych kierunkach.  
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Przedstawiciel UOKiK Marcin Jaruga zastrzegł, że rzecznicy konsumentów mogą byd „kuszącym 

filarem” dla oparcia systemu poradnictwa, ale wydaje się, że byłoby to przerastające możliwości tej 

instytucji.  

Dariusz Atłas (MF) odnosząc się do wypowiedzi Szymona Wróbla dotyczących programów wieloletnich 

zwrócił uwagę, że przed przyjęciem programu musi byd strategia. Warto zadad też pytanie czy 

rozwiązania wprowadzane programem wieloletnim będą trwałe po jego zakooczeniu, czy jst będą 

utrzymywad działania już bez współfinansowania z budżetu.  

Elżbieta Jarzęcka-Siwik (NIK) zwróciła uwagę na ogrom tematyki jaką mogą obejmowad sprawy, z 

którymi się zgłaszają osoby korzystające z poradnictwa. Trudno sobie wyobrazid, że w każdej gminie 

będzie możliwośd świadczenia takiej pomocy z zakresu każdej gałęzi prawa.  

Renata Szczęch (GIS) podniosła kwestię odpowiedzialności za świadczone porady. Trudnością mogą 

okazad się sprawy mieszczące się na pograniczu wielu dziedzin prawa, stopieo skomplikowania może 

przekraczad kompetencje doradcy. Z tym głosem zgodziła się Mirosława Kalioska (Ministerstwo Sportu 

i Turystyki) podkreślając, że muszą się pojawid jasno określone kryteria odpowiedzialności za 

udzielenie niewłaściwej porady. Warto też zwrócid uwagę na koniecznośd ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej dla doradców. W nawiązaniu do tego głosu Szymon Wróbel wskazał, że 

wzrośnie koszt porady. Dodatkowo pojawią się trudności w określeniu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej dla osób udzielających porad, ale niebędących wykwalifikowanymi 

prawnikami – składki mogą okazad się znacznie wyższe w związku z trudnym do określenia ryzykiem 

ubezpieczeniowym.  

Przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej Łukasz Rogowski wyraził 

wątpliwośd czy proponowany system byłby w stanie zapewnid poradnictwo w każdej dziedzinie na 

najwyższym poziomie. W związku z tym zaproponował, by ograniczyd katalog spraw dostępnych w 

ramach systemu do tych, które pojawiają się najczęściej.  

Agnieszka Niewiarowska (MAiC) przekonywała, że jeżeli płaci się za usługę, zwłaszcza z publicznych 

środków, to trzeba wymagad pełnego profesjonalizmu. Trzeba mied też świadomośd, że jeżeli zostanie 

przyjęta do systemu jakaś sprawa to nie można zostawid beneficjenta bez doprowadzenia sprawy do 

kooca.  
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Trzecie spotkanie konsultacyjne - 21 marca 2013 r. 

 

W ramach projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce został opracowany model nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Departament 

Pożytku Publicznego (MPiPS), Instytut Spraw Publicznych, Instytut Prawa i Społeczeostwa INPRIS, 

Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związek Biur Porad Obywatelskich. Każdy z Partnerów 

prowadzi konsultacje wypracowanego modelu w poszczególnych środowiskach. Departament 

odpowiada za przeprowadzenie konsultacji z instytucjami rządowymi.  

21 marca 2013 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. Zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich merytorycznych departamentów. Na 

spotkaniu obecni byli: 

1. Ewa Chowicka – Biuro Kontroli; 

2. Judyta Kalicka – Departament Prawa Pracy; 

3. Marzena Tucholska – Departament Polityki Rodzinnej; 

4. Mariola Rybicka – Departament Polityki Rodzinnej; 

5. Małgorzata Harasimiuk – Biuro Ministra; 

6. Jolanta Łukasik – Departament Pomocy i Integracji Społecznej; 

7. Marcin Chrapek – Departament Pomocy i Integracji Społecznej; 

8. Wioletta Ziegler-Kowalska – Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego; 

9. Monika Siergiejuk – Departament Analiz Ekonomicznych i Współpracy; 

10. Justyna Okurowska – Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego; 

11. Tomasz Wardach – Departament Prawa Pracy; 

12. Zofia Neubauer – Departament Prawa Pracy; 

13. Agnieszka Perz – Departament Funduszy; 

14. Barbara Aleksandrowicz – Departament Prawny; 

15. Zbigniew Sepioł – Departament Prawny; 

16. Dariusz Żochowski – Departament Funduszy; 

17. Anna Chomętowska-Kontkiewicz – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych; 
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18. Beata Matczuk – Departament Wdrażania EFS; 

19. Agata Dudek – Departament Rynku Pracy; 

20. Sylwia Kostecka – Departament Rynku Pracy; 

21. Marcin Wiatrów – Departament Rynku Pracy; 

22. Agnieszka Morawska – Departament Polityki Senioralnej; 

23. Marlena Cymerman – Departament Prawa Pracy; 

24. Paweł Maranowski – INPRIS; 

25. Krzysztof Więckiewicz – Departament Pożytku Publicznego; 

26. Piotr Kontkiewicz – Departament Pożytku Publicznego  

27. Kamil Bobek – Departament Pożytku Publicznego; 

28. Adam Zaręba – Departament Pożytku Publicznego; 

29. Teresa Bielecka – Departament Pożytku Publicznego. 

Spotkanie otworzył dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz. Przedstawił 

partnerów projektu i podziękował za pozytywny odzew na prośbę skonsultowania modelu 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Poza przekazaniem opinii podczas spotkania Dyrektor 

poprosił o przesłanie ich na piśmie.  

Następnie Zastępca Dyrektora DPP Piotr Kontkiewicz przedstawił proponowany model poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego (prezentacja w załączniku).  

Mimo przygotowanego schematu konsultacji i przesłanej agendy spotkania uczestnicy w swoich 

wypowiedziach odnosili się do wszystkich elementów modelu. Nie zdecydowano się na moderację 

dyskusji, dlatego też struktura raportu odbiega od planowanej, a odzwierciedla przebieg spotkania.  

 

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Marcin 

Chrapek. Jako pierwszą i podstawową kwestię do rozstrzygnięcia wskazał określenie definicji 

poradnictwa, a także określenie grupy beneficjentów. Pokrótce omówił trzy modele bezpłatnego 

poradnictwa przedstawiane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Pierwszy z nich opierał się na 

centralnym konkursie prowadzonym przez MS, w którym miały byd wyłaniane podmioty świadczące 

poradnictwo prawne. Prezentowane było szerokie podejście do podmiotów świadczących: kancelarie 

prawne, organizacje pozarządowe, biura porad prawnych i obywatelskich, uczelnie. Zostało to 

zarzucone. Drugi model opierał się na zasiłkach celowych dla osób na udzielenie porady prawnej. Ze 
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względu na irracjonalnośd tego pomysłu i niebotyczne koszty projekt również zarzucono. Trzeci model 

wiązał się z utworzeniem biur porad prawnych, których sied miała byd oparta na województwach, w 

dalszej perspektywie miała byd rozbudowywana na sied biur powiatowych. Założenia były bardzo 

ambitne w zakresie definicji poradnictwa, miało ono m.in. dotyczyd również zastępstwa procesowego. 

Po przeanalizowaniu kosztów, które miałyby zostad poniesione okazało się, że nasze paostwo stad 

jedynie na udzielanie informacji prawnej, na podstawie oświadczeo osób, że są w trudnej sytuacji. Z 

uwagi na koszty, które rodził projekt także został zarzucony.  

Bardzo mocno zaakcentował, że w tworzeniu systemu poradnictwa wiodąca rola powinna należed do 

Ministerstwa Sprawiedliwości, a nie Ministerstwa Pracy, również ze względu na to, że prezentowany 

projekt dotyczy porad prawnych w szerokim kontekście, a nie tylko zabezpieczenia społecznego. 

Podkreślił, że ośrodki pomocy społecznej nie mają za zadanie udzielania poradnictwa prawnego, bo 

jest to zadanie powiatu. OPS udzielają jedynie informacji prawnej i to w zakresie konkretnych dziedzin: 

prawa rodzinnego, mieszkaniowego, spraw socjalnych dotyczących zabezpieczenia społecznego.  

Za całkowicie niezasadne uznał ewentualny dostęp do bezpłatnego poradnictwa dla osób prawnych 

czy też ułomnych osób prawnych, podkreślił, że taka koncepcja nie pojawiała się w żadnych 

wcześniejszych projektach. Wyraził wątpliwośd czy Ministerstwo Finansów mogłoby się przychylnie 

odnieśd do poradnictwa świadczonego nieodpłatnie na rzecz przedsiębiorców – znacząco zwiększyłoby 

to grupę uprawnionych.  

W dalszej części wypowiedzi Marcin Chrapek (DPS) odniósł się do kwestii finansowania systemu 

poradnictwa. Podkreślił brak wskazania w projekcie modelu źródeł finansowania, ale także dokładnych 

wyliczeo kosztów poszczególnych wersji modelu.  

Następne uwagi skupiły się na relacji pomiędzy proponowanym systemem a jst. Zauważył, że gminy 

ani powiaty nie mają w zakresie swoich zadao poradnictwa prawnego, w związku z tym trzeba by było 

zmieniad ustawę samorządową, określid czy miałoby to podlegad pod gminy czy powiaty. Nasuwały się 

również pytania o możliwośd nadzoru z poziomu województwa. Kłóciłoby się to z podstawowymi 

zasadami, z których wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są samodzielne i samorządne i nie 

może ich nadzorowad inna jst.  

M. Chrapek mocno podkreślił, że fakt, iż ops-y i pcpr-y są dobrze oceniane w badaniach nie oznaczają, 

że należy poszerzad zadao pomocy społecznej o zagadnienia prawa cywilnego, spadkowego, 

podatkowego, itd., a właśnie z tym musiałoby wiązad się oparcie systemu świadczenia poradnictwa o 
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te instytucje. Niejasne jest również czy planowane są nowelizacje istniejących aktów prawnych, czy też 

nowy akt prawny, który w sposób kompleksowy uregulowałby kwestie poradnictwa.  

 

Dyrektor Krzysztof Więckiewicz odpowiadając na uwagi przedstawiciela DPS-u zauważył, że zadania 

pomocy społecznej nie są niezmienne. Należy zadad sobie pytanie czy usługi świadczone przez pomoc 

społeczną w zakresie poradnictwa rzeczywiście są tylko informacja prawną.  

W kwestii uregulowania prawnego poradnictwa zaznaczył, że partnerstwu zależy, by rozwiązania 

wypracowane wprowadzad ustawowo. W ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych 

mechanizmów wsparcia…” powstało opracowanie przedstawiające historię prac legislacyjnych w tym 

zakresie. Warto jednak zastanowid się nad tym czy problem wart jest tego, żeby go regulowad, czy też, 

antycypując niemożnośd uregulowania go ze względu na brak środków, zostawid tę kwestię. Podkreślił 

również, że obecnie funkcjonujące zasoby mogłyby się stad namiastką systemu w wymiarze sieciowego 

zarządzania i koordynacji.  

 

Marcin Chrapek podkreślił, że przez kilka lat Departament Pomocy i Integracji Społecznej walczył z 

Ministerstwem Sprawiedliwości o to, żeby nie zrzucad odpowiedzialności za poradnictwo prawne i 

obywatelskie na ośrodki pomocy, bo nie są właściwą instytucją. Rolą pomocy społecznej jest pomoc 

osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji, ale jasne jest, że środki są na tyle ograniczone, że ledwo 

wystarcza na zaspokojenie potrzeb egzystencjalnych. Trudno w takiej sytuacji skupiad się na 

poradnictwie świadczonym na ogromną skalę, którego koszty mogą przekraczad koszty ośrodka 

pomocy społecznej. Jeszcze raz podkreślono, że stworzenie modelu poradnictwa powinno leżed w 

gestii Ministra Sprawiedliwości, ale dotychczasowe działania rozbijały się o brak środków. Wyrażona 

została obawa, że jeśli poradnictwo powierzy się ośrodkom i gminom, to odbędzie się to kosztem 

pomocy bezpośredniej dla osób.  

Jako następna zabrała głos przedstawicielka Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Monika 

Siergiejuk. Zwróciła uwagę na brak jasnego wskazania jaki jest cel projektu modelu, co chcemy 

osiągnąd budując system. Bez tego trudno jest rozmawiad o dalszych elementach tego modelu. Warto 

przedstawid główną misję modelu, żeby pod tym kątem budowad poszczególne elementy. Zabrakło też 

pokazania dlaczego budowanie nowego systemu będzie lepsze od tego co działa obecnie, czemu 

chcemy zmieniad. Przydatne byłoby również pokazanie jak działają analogiczne systemy za granicą, na 
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ile możemy korzystad z zagranicznych doświadczeo. W przedstawionym do konsultacji modelu 

wydźwięk przeprowadzonych badao jest bardzo niewielki, przydatne byłyby krótko przedstawione 

przykłady istniejących już systemów. Jako niewystarczające zostały określone zawarte w projekcie 

modelu próby szacowania popytu, wskazują jedynie jaka teoretycznie liczba osób może kiedyś 

skorzystad z poradnictwa. Ekonomiczne wyliczenia popytu powinny mied miejsce w określonym 

przedziale czasowym i dotyczyd tego jak często osoby będą się zgłaszad z konkretnymi sprawami, tak, 

by móc przewidzied jakie zasoby są potrzebne, jakie koszty. Zwróciła też uwagę na pytanie kto nie 

korzysta z poradnictwa, a potrzebuje takiej pomocy. W związku z tym należy również rozważyd jak 

stworzyd taki system, który zachęcałby do korzystania z niego.   

Następnie Marzena Tucholska, przedstawicielka Departamentu Polityki Rodzinnej zwróciła uwagę 

obecnych na fakt, iż od 2012 roku od pomocy społecznej oddzielony został system wsparcia rodziny i 

pieczy zastępczej, w związku z czym obowiązek pomocy prawnej został nałożony na gminy i powiaty. 

W szczególności chodzi udzielanie porad z zakresu prawa rodzinnego.  

Przedstawicielka Departamentu Prawa Pracy Zofia Neubauer zaznaczyła, że wyraźny jest dualizm 

pomocy prawnej: w gestii Ministra Sprawiedliwości leży poradnictwo odpłatne, a nieodpłatne rysuje 

się w zakresie zadao Ministra Pracy.  Właściwszym wydaje się, żeby koordynacja tej tematyki jako 

całości leżała w rękach Ministra Sprawiedliwości. Ponadto poinformowała, że okręgowe Inspektoraty 

Pracy mają ustawowy obowiązek udzielania porad prawnych każdej osobie, która się po taką zgłosi. 

Departament Prawa Pracy także takich porad udziela, mimo iż do jego kompetencji należy udzielanie 

informacji prawnych. Stwierdziła jednak, że w praktyce sprowadza się to do tego samego. Dlatego 

warto rozważyd czy potrzebne jest tworzenie takiego modelu, który uwzględniałby prawo pracy. 

Istnieje duże prawdopodobieostwo, że w przypadku trudniejszych spraw i tak Inspekcja Pracy lub 

MPiPS będą rozstrzygad wątpliwości, a taka ścieżka wydłuży cały proces udzielenia pomocy. Efektem 

byłoby również dublowanie systemu.   

Zastępca Dyrektora DPP Piotr Kontkiewicz wyjaśniając ostatnią wątpliwośd wyjaśnił, że żaden z 

wariantów nie przewiduje pozbawienia kompetencji istniejących instytucji, wręcz przeciwnie. Istotą 

jest stworzenie systemu, w którym można by uzyskad informacje, gdzie można uzyskad poradę w danej 

sytuacji. Bolączką obecnego systemu jest rozproszenie, obywatel nie wie gdzie może się dowiedzied, 

gdzie może uzyskad poradę. Jest to jeden z elementów, który trzeba poprawid. Pewnym skromnym 

działaniem w ramach projektu jest opracowanie narzędzia informatycznego, jakim jest mapa 
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poradnictwa prawnego i obywatelskiego, gdzie można uzyskad informację zarówno o instytucjach, jak i 

o zakresach spraw, w których porady są udzielane.  

Anna Chomętowska-Kontkiewicz w imieniu Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych zaznaczyła, że niewskazane wydaje się określanie kryterium dochodowego jako 

ograniczającego krąg beneficjentów. Zgodził się też z przedstawicielką DAE, że warto zobrazowad 

prezentowany modelu przykładami z innych krajów. Poprosiła również o szersze określenie systemu 

certyfikacji instytucji świadczących porady. 

Piotr Kontkiewicz wyjaśnił, że jeszcze nie jest to określone, rozwiązania mogą wiązad się np. ze 

złożeniem oświadczenia, że podmiot spełnia standardy czy też opracowane kryteria, może też to byd 

procedura administracyjna, wydanie decyzji. W kancelariach pomoc prawną świadczą prawnicy, nad 

etyką i jakością ich pracy czuwają samorządy zawodowe. W tym wypadku pojawia się wątpliwośd czy 

w takiej instytucji potrzebne jest jeszcze jakieś dodatkowe certyfikowanie. W przypadku instytucji 

pozarządowych istotne jest przede wszystkim to, kto będzie te usługi świadczył. Z pewnością kwestia 

certyfikacji zostanie jeszcze pogłębiona. Przykładowo: jeżeli zlecenia usług byłyby kontraktowane na 

podstawie przeprowadzanych konkursów lub przetargów to określone by były pewne kwalifikacje 

będące kryterium dostępu dla uczestników przetargu lub konkursu. W takim wypadku mogłoby to byd 

wystarczające, o standardy można by dbad na poziomie kontraktów. Standardy zresztą mogą dotyczyd 

nie tylko kwestii jakości usług, ale też metod ich świadczenia, kontrolowania. Podkreślił, że kwestia 

certyfikacji jest jeszcze otwarta i nieprzesądzona.  

Następne uwagi zostały przekazane przez przedstawiciela Departamentu Funduszy Dariusza 

Żochowskiego. Wskazany został brak wyjaśnienia czy prawodawstwo unijne narzuca Polsce 

rozwiązania w omawianej materii. Zwrócono też uwagę na złożonośd tematyki poradnictwa prawnego 

– dziedzin prawa jest ponad trzysta, wobec czego z niemożliwością graniczy prowadzenie jakiejkolwiek 

instytucji, która mogłaby udzielad porad w każdej dziedzinie. Ponadto zaznaczył, że warto wykorzystad 

w pełni potencjał nowoczesnych technologii. Jako propozycję oceny działao poradniczych wskazał 

system analogiczny do allegro.pl, gdzie beneficjenci oceniają poradę w poszczególnych kategoriach. D. 

Żochowski wyraził opinię, że inicjatywa legislacyjna będzie niezbędna, jednak w pierwszej kolejności 

potrzebna jest informacja jakie środki będą dostępne. Jako konieczne wskazał zaangażowanie nie tylko 

MS, ale przede wszystkim MF, które mogłoby określid jakie środki mogłyby byd realnie dostępne. 
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Wiedząc jakie środki są do dyspozycji należy rozważad jaki system można zaproponowad. I dopiero na 

takim etapie należałoby powoład instytucję centralną, która prowadziłaby dalsze działania.  

Ponownie głos zabrał przedstawiciel DPS Marcin Chrapek wskazując, że wypracowane propozycje 

modelu poradnictwa pokrywają się z tym, co już wcześniej proponowało MS – stworzenie 

scentralizowanego systemu, gdzie można dowiedzied się kto może udzielid pomocy. Zaproponowane 

zostało stworzenie sieci instytucji, do której człowiek może się udad z każdym problemem prawnym i 

tam znajdzie prawników, zostanie skierowany do odpowiedniej instytucji, jeśli taka funkcjonuje – np. 

Inspekcji Pracy, Rzecznika Konsumentów, Rzecznika Ubezpieczonych; bądź podmiot samodzielnie 

takiej porady udzieli. Ponownie podkreślił, że najistotniejsze jest określenie czym jest porada prawna, 

jakie działania obejmuje. W zależności od tego będzie trzeba różnie wycenid usługi, określid czas 

potrzebny na udzielanie porad, a co za tym idzie oszacowanie ilości osób potrzebnych do ich 

świadczenia. Trudno jest w jakikolwiek sposób ten model ocenid, bo nie jest wiadome ilu jest 

potencjalnych klientów, kim są, ani jakie usługi mają byd świadczone. Pojawia się bardzo wiele pytao, 

na które projekt modelu nie udziela odpowiedzi, np. kto miałby badad kryterium dochodowe. 

Podważył sensownośd przedstawiania różnych wariantów modelu bez przedstawienia ich wycen, 

oszacowania ilości potencjalnych beneficjentów.  

Przedstawicielka Departamentu Polityki Rodzinnej zadała pytanie czy jest jednoznaczne stanowisko 

Ministerstwa Finansów odnośnie opodatkowania porad prawnych. Przekazała obawę, że jeżeli model 

będzie rozumiany szeroko, a więc nie będą to działania w ramach pomocy społecznej, to czy nie będzie 

to traktowane jako nieodpłatna usługa podlegająca opodatkowaniu.  

Przedstawiciel Departamentu Pożytku Publicznego Kamil Bobek wyjaśniał, że niewskazane jest, żeby 

kwestie finansowe zaburzyły właściwy ogląd sprawy przy tworzeniu projektu modelu. Dlatego w 

pierwszej kolejności trzeba wypracowad rozwiązania optymalne dla obywateli, a dopiero później 

planowad ich finansowanie. Bezpośrednio odnosząc się do pytania stwierdził, że nie mamy żadnych 

wiążących deklaracji MF odnośnie opodatkowania usług poradniczych. Wspomniał jednak, że w 

ramach projektu systemowego zaangażowani są przedstawiciele MF. W Komitecie Konsultacyjnym są 

członkowie na poziomie dyrektorów departamentów, planowane jest również podobne spotkanie 

konsultacyjne m.in. z przedstawicielami MF. Mamy nadzieję, że w po tym spotkaniu pojawią się 

odpowiedzi na wiele pojawiających się pytao. Tytułem komentarza Marzena Tucholska (DSR) dodała, 

że kwestia opodatkowania jest istotna ze względu na beneficjentów, bo to oni będą ponosid skutki 
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ewentualnego opodatkowania. Jeżeli MF uznałoby, że są to usługi podlegające podatkowi to warto 

pomyśled o generalnym zwolnieniu.  

Marcin Wiatrów z Departamentu Rynku Pracy zasugerował, by przeanalizowad dlaczego MS 

zrezygnowało z kolejnych projektów poradnictwa. Przydatne mogłoby się okazad wskazanie jak 

ustanowienie takiego systemu wpłynęłoby na rynek płatnych porad. Jeśli można wykazad, że to w 

jakimś sensie obniży ich koszty to mogłoby to byd przekonujące również dla MF. 

Przedstawicielka Departamentu Wdrażania EFS Beata Matczuk, opierając się na doświadczeniach 

wynikających z bycia opiekunem kilku projektów dotyczących tej tematyki zaznaczyła, że koszty 

poradnictwa nie muszą byd bardzo wysokie. Często poradnictwo ogólne – informacja prawna – jest 

udzielana przez studentów kierunków prawnych, np. w formie wolontariatu albo umów stażowych, 

dzięki czemu wnioskodawcy mogą dokonad dużych oszczędności. Większośd spraw, z którymi zgłaszają 

się obywatele jest prosta, wymagająca prostych odpowiedzi. Wskazała też, że powszechniejsza 

dostępnośd porad może byd korzystna, bo będzie wpływad na konkurencyjnośd na rynku usług 

prawnych. Obecnie są one dobrem luksusowym z powodu cen, pojawienie się szerokiego rynku 

bezpłatnych porad może wpłynąd na obniżenie cen w kancelariach prawnych.  

Następnie przedstawicielka Departamentu Polityki Rodzinnej stwierdziła, że świadczenie porad 

telefonicznie niesie ze sobą ryzyko niewyjaśnienia w pełni sprawy, z która zgłasza się beneficjent ze 

względu na ograniczony czas na zastanowienie się przed udzieleniem porady podczas rozmowy 

telefonicznej. Jeżeli mówimy o poradzie prawnej sensu stricte, to powinien to byd kontakt 

bezpośredni, ewentualnie na piśmie, mailowo. Z tym z kolei nie zgodził się Dariusz Żochowski z 

Departamentu Funduszy, który zwrócił uwagę, że zdarzają się sytuacje, w których potrzebna jest 

natychmiastowa porada. Trzeba też zauważyd, że udzielanie informacji prawnych może wpłynąd na 

poprawę świadomości prawnej, ale wyręczanie w pełni klienta w działaniach w jego sprawach tej 

świadomości nie zwiększy. Pewnym rozwiązaniem mogłoby byd wprowadzeniem odpłatności przy 

kolejnej poradzie.  
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Konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego 

 

Raport Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z pierwszych konsultacji  

 
 
I. Informacje podstawowe 

 

Pierwsze konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni 

Prawnych, odbyły się w ramach XIX Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w 

dniach 12-14 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji  

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przedstawiciele środowiska akademickiego 

reprezentujący poszczególne poradnie prawne z całej Polski, w tym zarówno opiekunowie naukowi 

pracujący w Poradniach (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni wydziałów prawa uniwersytetów 

publicznych i niepublicznych), jak również studenci będący członkami poszczególnych klinik prawa.   

 

 

II. Przebieg spotkania oraz metoda prowadzenia konsultacji 

 

 Zgodnie z programem Konferencji, konsultacje zostały podzielone na trzy dni i odbyły się: w 

piątek 12 kwietnia 2013 r. (prawie 1 godzina), sobotę 13 kwietnia 2013 r. (2 i ½ godziny) oraz niedzielę 

14 kwietnia 2013 r. (1 i ½ godziny). Łącznie na konsultacje poświęcono 5 godzin. 

Pierwszy etap, przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2013 r., polegał na wprowadzeniu uczestników w 

problematykę Projektu oraz założenia konsultowanego modelu. Uczestnicy konsultacji otrzymali także, 

wraz z innymi materiałami konferencyjnymi, wydruk dwóch prezentacji, w oparciu o które 

prowadzone były konsultacje, a także opracowany przez INPRIS 81-stronicowy dokument „System 

nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego  

w Polsce”. 

Podczas drugiego dnia konsultacji zaprezentowano cztery warianty odnoszące się do poszczególnych 

elementów systemu, związanych z beneficjentami oraz kryteriami dostępu do systemu nieodpłatnego 
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poradnictwa prawnego i obywatelskiego; a także cztery warianty organizacji systemu oraz instytucji 

zarządzających systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po prezentacji i 

wyjaśnieniu wariantów w odniesieniu do danego elementu, w oparciu o pytania wskazane w 

dokumencie do konsultacji, przeprowadzono dyskusję. 

Ostatni etap konsultacji polegał na zaprezentowaniu pozostałych elementów systemu: usługodawców, 

osób udzielających porad prawnych i obywatelskich, metod udzielania porad prawnych i 

obywatelskich, kontroli i monitoringu, systemu finansowania oraz przeprowadzeniu w oparciu o 

pytania do poszczególnych elementów modelu, dyskusji. Konsultacje zakooczyły się podsumowaniem 

dyskusji oraz odpowiedzią na kluczowe z punktu widzenia środowiska akademickiego pytanie o rolę 

klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług.  

 

     

III. Opinie na temat poszczególnych elementów modelu 

 

Opinie na temat poszczególnych elementów modelu zostały przedstawione poniżej, zasadniczo pod 

każdym z pytao, które zostało zadane i przedyskutowane z uczestnikami konsultacji. Oceniając ogólnie 

wypowiedzi uczestników konsultacji na temat prezentowanego modelu, należy wskazad, że uczestnicy 

najczęściej odrzucali te warianty poszczególnych elementów modelu, które były określono zbyt 

szeroko – jako nie mające szansy na wprowadzenie ze względu na realne możliwości Paostwa 

(finansowania systemu) w tym zakresie. Odrzucono także te zdefiniowane zbyt wąsko lub określające 

zbyt sztywno kryteria – jako wykluczające możliwośd uczestniczenia w systemie, czy to beneficjentom 

rzeczywiście potrzebującym pomocy, czy też instytucjom poradniczych już istniejącym a ściśle 

wyspecjalizowanym lub bardzo odróżniającym się pod względem swojej specyfiki (organizacyjnej czy 

też świadczenia usług) od pozostałych.    

  

IV. Odpowiedzi na ogólne i szczegółowe pytania  

 

1. Beneficjenci oraz kryteria dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego 
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Pytanie: Który z wariantów dotyczących beneficjentów systemu poradnictwa jest najbardziej zasadny i 

możliwy do wprowadzenia? Dlaczego?  

 

Uczestnicy konsultacji wskazali, że wariantem, który należy rozważyd i uwzględnid jest wariant trzeci ze 

względu na fakt, że zakłada wprowadzenie jednolitych kryteriów dostępu do wszystkich usług 

podstawowych świadczonych w ramach systemu, bez względu na ich rodzaj. Ponadto zauważono, że 

są to kryteria obiektywne, mierzalne, możliwe do wprowadzenia  

i zweryfikowania.  

Uczestnicy konsultacji stwierdzili, że celowym jest wprowadzenie jednakowych kryteriów dla 

wszystkich usług, bez względu na ich rodzaj, ponieważ system – oceniając go realnie z perspektywy 

finansującego go Paostwa - powinien charakteryzowad się pewnymi kryteriami ograniczającymi dostęp 

do niego wszystkich osób zamieszkujących lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, aby był możliwy do wprowadzenia  

i finansowania. Wskazany wariant trzeci opiera się na kryterium majątkowym i celowym oraz odnosi 

się do trzech grup podmiotów, które mogłyby skorzystad, zarówno w usług podstawowych 

świadczonych w ramach systemu, jak i usług dodatkowych. Uczestnicy konsultacji wskazali także, że 

wariant trzeci: wyraźnie precyzuje w jakich sytuacjach usługi nie powinny byd świadczone (osoba 

oczekująca pomocy w ramach systemu ma przyznanego pełnomocnika z urzędu, przychodzi w imieniu 

innej osoby i nie posiada pełnomocnictwa), określa także sytuacje, w których można odstąpid od 

zastosowania kryterium majątkowego i/lub kryterium celu (sytuacje tzw. wykluczenia społecznego, 

które zostały wskazane również  

w wariancie drugim). W związku z tym uczestnicy konsultacji uznali, że jest on najbardziej 

kompleksowy i wyczerpujący.  

Głosem mniejszościowym, który pojawił się podczas dyskusji było stwierdzenie, że nie powinno się 

przekreślad możliwości oparcia systemu o wariant czwarty, ze względu na fakt, że Paostwo w art. 32 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje każdemu równośd wobec prawa i równe traktowanie 

przez władze publiczne. Wprowadzenie zatem jakiegokolwiek kryterium do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego tworzonego przez Paostwo, a odnoszącego się do obywateli 

oznaczałoby złamanie zakazu dyskryminacji określonego w dalszej części wskazanego artykułu, tym 

samym naruszając podstawowe i zagwarantowane konstytucyjnie podstawowe wolności i prawa 
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człowieka i obywatela. Uczestnicy konsultacji podkreślili jednak, że zdają sobie sprawę, że w obecnej 

sytuacji Paostwo nie posiada środków finansowych na wprowadzenie wariantu czwartego. 

 

Pytanie: Czy powinny istnied kryteria dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? 

Uczestnicy konsultacji zauważyli (poza głosem mniejszościowym opisanym wyżej), że powinny istnied 

kryteria dostępu do usług świadczonych w ramach systemu. Jako podstawowe kryterium wskazali 

kryterium majątkowe. Podkreślili jednak, że kryterium to powinno byd sprecyzowane w taki sposób, 

aby odnosiło się wyłącznie do środków finansowych, które przypadają na jedną osobę w rodzinie oraz 

że nie powinno ono zostad określone w sztywny sposób matematyczny. Zaznaczono, że kryterium 

majątkowe powinno uwzględniad rzeczywiste możliwości finansowe osoby, która chce skorzystad z 

usług świadczonych w ramach systemu (za przykład podano beneficjenta, który może osiągad dochód 

miesięczny w wysokości np.: 5 000,00 złotych ale równocześnie może byd zobowiązany do 

wykonywania określonych świadczeo pieniężnych, które odliczane są z tej sumy np.: spłaty alimentów, 

pożyczki, kredytu itp., co powoduje, że jego rzeczywiste możliwości uzyskania profesjonalnej, płatnej 

informacji prawnej, porady prawnej lub obywatelskiej są wykluczone). Wprowadzenie zatem 

sztywnego kryterium majątkowego opartego na wyliczeniu matematycznym, bez uwzględnienia 

rzeczywistych możliwości finansowych osoby zgłaszającej się po pomoc w ramach systemu, 

wykluczyłoby wiele osób, które powinny otrzymad pomoc w zakresie tworzonego systemu  

i które otrzymują ją w obecnej chwili. W związku z tym zaproponowano sformułowanie kryterium 

finansowego w sposób analogiczny do tego określonego w ustawie o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, stosowanego przy składaniu wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych. W oparciu o 

wskazaną ustawę kryterium finansowe wprowadzone do określenia kręgu beneficjentów 

uprawnionych do korzystania z usług w ramach systemu, powinno opierad się na oświadczeniu, że 

osoba korzystająca z usługi nie jest w stanie ponieśd kosztów pomocy bez uszczerbku utrzymania 

koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie powinno, podobnie jak w przypadku oświadczenia 

składanego we wniosku  

o zwolnieniu od kosztów sądowych w sprawach cywilnych, obejmowad dokładne dane o stanie 

rodzinnym, majątku i dochodach. Zwrócono także uwagę, że w takiej sytuacji Paostwo powinno w 

konkretny sposób uwzględnid relację tak sformułowanego kryterium finansowego w ramach 
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tworzonego systemu, w stosunku do wspomnianej ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych.  

Podkreślono przy tym, że istnieje koniecznośd ustalenia jednolitego systemu weryfikacji kryterium 

majątkowego stosowanego przez wszystkich usługodawców systemu (np.: stosowanie ujednoliconych 

oświadczeo - tak jak w sądzie i/lub kopia odcinka renty/emerytury/PIT-u, itp.)  

Uczestnicy konsultacji wskazali także, że obok kryterium majątkowego powinno istnied kryterium celu 

odnoszące się do wszystkich podmiotów tj. osób fizycznych, osób prawnych  

i tzw. „ułomnych osób prawnych”, tylko winno ono zostad sformułowane w taki sposób, aby 

uwzględniało specyfikę każdego ze wskazanych podmiotów. Uczestnicy konsultacji zaproponowali w 

związku z tym, aby obok kryterium majątkowego wprowadzid możliwośd świadczenia usług, przy 

uwzględnieniu zasad współżycia społecznego. Tak określone kryterium celu pozwoliłoby na 

uwzględnienienie w systemie beneficjentów, którzy są osobami prawnymi lub tzw. „ułomnymi 

osobami prawnymi”, które wprawdzie nie spełniają kryterium majątkowego ale nadal, ze względu na 

swoją sytuację finansową/materialną oraz problemy, mogłyby w oparciu o to kryterium skorzystad z 

usług świadczonych w ramach systemu  (jako przykład uczestnicy konsultacji wskazali m.in. na: dom 

dziecka, któremu odmówiono pomocy prawnej ze względu na niemożnośd zapłacenia przez ten dom 

odpowiedniej kwoty za usługi prawne; stowarzyszenie rodzin zastępczych, któremu podobnie jak 

domowi dziecka odmówiono pomocy prawnej; podmiot, który został zniesławiony). Tak sformułowane 

kryterium pozwoliłoby również na skorzystanie z usług świadczonych w ramach systemu osobom 

fizycznym, które nie spełniają kryterium finansowego, ale potrzebują pomocy ze względu na sytuację 

życiową (jako przykład wskazano tu na: osobę uzależnioną; osobę doświadczającą przemocy fizycznej 

i/lub psychicznej, finansowo uzależnionej od bogatego współmałżonka; studenta, który jest członkiem 

rodziny, w której dochód na osobę przekracza limit wskazany  

w kryterium majątkowym, ale wszczęto przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne na uczelni albo 

np. odmówiono przyznania stypendium, itd.).  

Uczestnicy konsultacji podkreślili również, że należy wprowadzid: 

1. ograniczenie odnoszące się do zakazu świadczenia usług w przypadku występowania w 

sprawie profesjonalnego pełnomocnika oraz  

2. obowiązek dostarczenia pełnomocnictwa w przypadku działania w imieniu osoby trzeciej, a 

także  
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3. kategorię spraw, w których ze względu na powagę uzyskanie pomocy w ramach systemu 

byłoby niemożliwe (jako przykład wskazano tu podmioty, które zgłaszają się po poradę, w związku z 

prowadzoną przez nich zorganizowaną działalnością przestępczą, czy handlem ludźmi).  

Uwzględnienie zaproponowanych ograniczeo zapewni, według uczestników konsultacji, rzetelnośd i 

profesjonalizm świadczonych usług, ograniczy obawy środowisk prawniczych – adwokatów i radców 

prawnych – o konkurencyjnośd systemu w odniesieniu do świadczonych przez nich usług oraz pozwoli 

na uzyskanie pewności o otrzymaniu pomocy w ramach systemu przez podmiot, który rzeczywiście 

potrzebuje pomocy (a nie tylko ciekawskiego).  

Uczestnicy konsultacji odnieśli się krytycznie do wprowadzenia kryterium przedmiotowego 

(oferowanie w ramach systemu usług świadczonych w konkretnych sprawach) wskazując, że 

wprowadzenie takiego kryterium wyeliminuje możliwośd świadczenia usług przez podmioty ściśle 

wyspecjalizowane. 

 

Pytanie: Czy istnieją bariery utrudniające lub uniemożliwiające wprowadzenie któregokolwiek  

z wariantów? Jakie bariery? 

Uczestnicy konsultacji odnosili się przede wszystkim do wybranego przez nich jako optymalnego 

wariantu trzeciego oraz wariantu czwartego.  

Uwagi do kryteriów określonych w ramach wariantu trzeciego zostały przedstawione powyżej.  

W odniesieniu do wariantu czwartego (co również uwzględnione zostało powyżej) kilkoro uczestników 

konsultacji wskazało, że wariant ten winien byd rozważony jako możliwy do wprowadzenia w ramach 

systemu, ze względu na konstytucyjne obowiązki Paostwa względem obywateli, jednak jest on 

niemożliwy do uwzględnienia z powodu niewystarczających możliwości finansowych Paostwa. Jeden z 

głosów wskazujących na niecelowośd przyjęcia wariantu czwartego zaznaczył, że Paostwo nie jest w 

stanie zapewnid równego i powszechnego dostępu do służby zdrowia, a zajęłoby się zapewnianiem 

równego  

i powszechnego dostępu do usług poradniczych. Według mówcy, stworzenie systemu bezpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest ważne, ale powinien on zostad wprowadzony  

uwzględniając realia i możliwości Paostwa w tym zakresie.     
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Pytanie: Czy poza osobami fizycznymi, także osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne powinny mied 

dostęp do usług świadczonych w ramach projektowanego systemu? 

Zasadniczo uczestnicy konsultacji wskazali, że obok osób fizycznych, także osoby prawne i tzw. 

„ułomne osoby prawne” powinny mied dostęp do usług świadczonych w ramach systemu. Winny 

jednak spełniad kryterium celu rozumiane w sposób opisany powyżej. Jako przykłady podawano tutaj 

różnego typu podmioty, które zgłaszają się do klinik prawa, które nie spełniają kryterium 

majątkowego, a które mimo wszystko - mimo swojego niezawinionego działania, znajdują się w 

sytuacji kiedy potrzebują pomocy i jej udzielenie byłoby celowe właśnie w oparciu o zasady współżycia 

społecznego. Uczestnicy konsultacji podkreślili jednak, że udzielanie pomocy w ramach systemu innym 

podmiotom niż osoby fizyczne, powinno byd należycie weryfikowane (sytuacja majątkowa podmiotu 

oraz cel udzielenia porady).   

 

 

2. Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego 

 

Pytanie: Który z przedstawionych wariantów organizacji systemu poradnictwa w Polsce jest 

najlepszym rozwiązaniem (najbardziej efektywnym, skutecznym i wykonalnym)?  

Po przedstawieniu uczestnikom konsultacji czterech wariantów, stwierdzili oni, że pierwsze 

skojarzenia jakie nasuwają im się w związku z prezentowaną problematyką to porównanie organizacji 

systemu do NFZ. Skojarzenia te mają charakter negatywny. Dlatego też poproszono aby dokładnie 

przeanalizowad organizację systemu właśnie w kontekście porównania go do struktury i systemu pracy 

NFZ, czy systemu organizacji szkolnictwa wyższego – uwzględniając wady i zalety obu oraz niechęd 

społeczeostwa do tak zorganizowanego systemu. Wskazano, że należy mied na uwadze już istniejące 

tego typu struktury i doświadczenia w tym zakresie tworząc taki system wraz z instytucją zarządzającą, 

aby nie zapomnied o obywatelach i nie stworzyd sztucznej, wieloosobowej, skostniałej i nieefektywnej 

instytucji, zapewniającej pracę wyłącznie nowym urzędnikom, która nie będzie miała nic wspólnego z 

pomocą dla osób potrzebujących.  

 Podkreślono przy tym, że ze względu na realną ocenę sytuacji i koniecznośd funkcjonowania 

systemu z budżetu Paostwa wariant pierwszy jest niemożliwy do wprowadzenia, ponieważ Paostwo 
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nie zgodzi się finansując daną strukturę na to, aby nie mied jakiegokolwiek wpływu na instytucję 

zarządzającą systemem. W związku z tym uczestnicy wykluczyli możliwośd wprowadzenia wariantu 

pierwszego wraz z instytucją zarządzającą całkowicie niezależną od Paostwa. Stwierdzono zatem, że w 

ramach systemu musi istnied instytucja nadrzędna zależna od Paostwa. Zastanawiano się tylko jak 

szerokie kompetencje winna mied instytucja zarządzająca oraz jaką rolę i wpływ winno mied Paostwo 

na tę instytucję. Po krótkiej dyskusji wskazano, że celem instytucji zarządzającej systemem powinny 

byd: wydatkowanie środków, kontrola oraz opracowanie procedur, zaś na poziomie lokalnym winno 

odbywad się rozpoznawanie i wykonywanie dyspozycji odgórnych. Podkreślono przy tym wyraźnie, że 

tworząc system należy pamiętad, aby nie spowodowad wzrostu biurokracji, stąd wariant trzeci wydał 

się uczestnikom konsultacji nie do zaakceptowania – w tym wariancie instytucji zarządzającej 

przyznano zbyt szerokie uprawnienia.  

Odnosząc się do kwestii umiejscowienia poziomu dysponowania środkami finansowymi na system oraz 

kwestii prowadzenia kontroli wskazano, że system (i jego organy) powinien byd jak najbliżej 

beneficjenta, a zatem ustalenie poziomu finansowania i kontroli na szczeblu wojewódzkim jest zbyt 

daleko idącym posunięciem. Na tej podstawie odrzucono wariant drugi, jako niemożliwy do 

wprowadzenia. Wskazano, że w wariancie trzecim i czwartym umiejscowienie poziomu dysponowania 

środkami finansowymi na system oraz kwestii prowadzenia kontroli jest zasadny oraz, że szczebel 

powiatowy jest tym najbardziej właściwym.  

 

Pytanie: Czy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oparty na samorządzie 

lokalnym, powinien uwzględniad (włączad) istniejące już struktury poradnicze (np. PCPR, rzeczników 

praw konsumenta) czy powinien byd budowany niezależnie od tych struktur? 

Uczestnicy konsultacji już wcześniej zaznaczyli, że tworzony system powinien włączad  

i uwzględniad już istniejące struktury poradnicze.  

 

Pytanie: Rola i kompetencje Rady Pomocy Prawnej – czy szerokie uprawnienie (nadzorcze i kontrolne) 

czy kompetencje ograniczone do funkcji doradczych ? Czy Rada powinna byd niezależna, czy też 

powinna zostad utworzona przy którymś z ministerstw?  Kto powinien wchodzid w jej skład? 
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 Uczestnicy konsultacji, zgodnie z opisaną przy pytaniu powyżej dyskusją doszli do wniosku, że 

instytucja zarządzająca systemem nie powinna łączyd wszystkich uprawnieo, mied szerokich 

kompetencji i tworzyd rozbudowanej biurokratycznej procedury.  

 

Pytanie: Które z wyżej wymienionych przesłanek certyfikacji należy uznad za szczególnie ważne? Czy 

wymienione zostały takie, które należy uznad za zbędne? Czy brakuje takich, które należałoby uznad za 

konieczne? 

Uczestnicy konsultacji zastanawiali się nad sensem wprowadzenia jednolitego systemu certyfikacji ze 

względu na dużą różnorodnośd podmiotów świadczących usługi poradnicze  

w ramach systemu. Ze względu na koszty, zaproponowano możliwośd każdorazowego umieszczania 

wytycznych związanych z szeroko rozumianą certyfikacją w ogłoszeniu odnoszącym się do 

konkursu/przetargu, czy wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w ramach systemu. 

Podkreślono, że jeżeli w ramach tworzonego modelu zostanie wprowadzony jakikolwiek system 

certyfikacji, to należy dobrze rozważyd, zarówno okres na jaki przyznaje się certyfikat, jak i uwzględnid 

różnorodnośd podmiotów świadczących usługi. Według uczestników konsultacji należy określid 

jednolite kryteria dla opracowania certyfikatu, ale ewentualnie wprowadzid różne certyfikaty, ze 

względu na różne grupy instytucji i organizacji świadczących usługi w ramach systemu.  

   

 

3. Usługodawcy – podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

 

Pytanie: Jaki powinien byd katalog usługodawców uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy wszystkie wskazane wyżej instytucje powinny mied 

możliwośd świadczenia usług poradniczych w ramach systemu? Czy jest to lista wyczerpująca? 

Uczestnicy konsultacji podkreślili, że należy dobrze przemyśled i uwzględnid potrzeby różnych 

podmiotów, nie tylko utworzonych po wprowadzeniu systemu, ale także tych, które już świadczą 

usługi poradnicze (uznane za usługi podstawowe w ramach systemu). Zasugerowano rozsądne i 

przemyślane włączenie już istniejących podmiotów do tworzonego systemu. Zwrócono również uwagę 

na podmioty ściśle wyspecjalizowane w zakresie świadczenia danego typu usług i podkreślono, że 

należy uwzględnid specyfikę świadczonych przez nie usług  
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w ramach tworzonego systemu.  

 

Pytanie: Jakie powinny byd zasady i kryteria przyjęcia usługodawców do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy powinny byd zróżnicowane w zależności od typu 

podmiotu? 

Uczestnicy konsultacji poddali w wątpliwośd cel wprowadzenia jednolitego systemu certyfikacji. 

Zaznaczyli jednak, że jeżeli w ramach tworzonego modelu zostanie wprowadzony jakikolwiek system 

certyfikacji, to należy dobrze rozważyd, zarówno okres na jaki przyznaje się certyfikat, jak i uwzględnid 

różnorodnośd podmiotów świadczących usługi. Według uczestników konsultacji należy określid 

jednolite kryteria dla opracowania certyfikatu, ale ewentualnie wprowadzid różne certyfikaty, ze 

względu na różne grupy instytucji i organizacji świadczących usługi w ramach systemu.  

Podkreślono również koniecznośd sprecyzowania i uregulowania kwestii zasady poufności 

obowiązującej usługodawców oraz kwestii tajemnicy zawodowej, przede wszystkim  

w kontekście możliwości powoływania osób świadczących usługi u danego usługodawcy na świadka. 

Wskazano także na potrzebę konkretnego opracowania problematyki odpowiedzialności 

usługodawców za świadczone usługi, jak również uwzględnienia  

i uregulowania procedur odwoławczych, zarówno usługodawców niezadowolonych z wyników 

prowadzonych konkursów/przetargów/ofert na wyłonienie podmiotów świadczących usługi  

w ramach systemu, jak również klientów nieusatysfakcjonowanych z wykonanych w ramach systemu 

usług.    

 

 

4. Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

 

Pytanie: Czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno byd 

wyłączną domeną prawników? Jaką rolę powinny pełnid w systemie poradnictwa osoby bez 

wykształcenia prawniczego (paralegas, doradcy obywatelscy)? 

Uczestnicy konsultacji wskazali na pewne problemy ze zrozumieniem roboczych definicji usług 

podstawowych przyjętych przy tworzeniu systemu (podkreślono m.in. że brak jest pełnej zgody co do 

zaproponowanej definicji informacji prawnej i porady obywatelskiej wśród uczestników konsultacji; 
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zaznaczono także – w oparciu o doświadczenia klinik prawa - problem rozstrzygnięcia kwestii gdzie 

kooczy się informacja prawna, a zaczyna porada prawna lub obywatelska). Zaproponowano zatem, aby 

ze względu na problem definicyjny rozważyd kwestię osób świadczących usługi, dzieląc usługi 

podstawowe na dwie grupy: informację prawną i poradę obywatelską oraz poradę prawną.  

Po przyjęciu takiego podziału uczestnicy konsultacji zaznaczyli, że porady prawne powinny byd 

świadczone wyłącznie przez osoby z wyższym wykształceniem prawniczym i/lub administracyjnym oraz 

przez studentów prawa i/lub administracji pod odpowiednim nadzorem. Podkreślono, że wyższe 

wykształcenie prawnicze i/lub administracyjne jest niezbędne do udzielenia profesjonalnej i rzetelnej 

porady prawnej, która jest zindywidualizowaną pomocą prawną konkretnej osobie, w konkretnym 

przypadku. Brak wykształcenia prawniczego i/lub administracyjnego nie pozwala na przyjęcie 

założenia, że osoba udzielająca porady prawnej posiada obok odpowiednich umiejętności, stosowną 

wiedzę konieczną do jej udzielenia.  

Wskazano, że informacja prawna oraz porada obywatelska mogłaby byd świadczona nie tylko przez 

osoby wskazane powyżej, ale także przez osoby legitymujące się odpowiednimi kwalifikacjami i 

umiejętnościami. Zaznaczono również, że informacja prawna i porada obywatelska mogłaby byd 

udzielana przez osoby, które świadczą takie usługi w sieci Biur Porad Obywatelskich (oparcie 

świadczenia tych usług o doświadczenie i praktykę ZBPO).       

 

Pytanie: Jakimi kwalifikacjami powinna wyróżniad się osoba udzielająca informacji oraz porad 

prawnych i obywatelskich? 

 Uczestnicy konsultacji wskazali na brak możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na to 

pytanie, ze względu na dużą różnorodnośd podmiotów już istniejących  

i świadczących usługi poradnicze. Zaznaczono przy tym, że właśnie ze względu na dużą różnorodnośd 

podmiotów poradniczych i koniecznośd uwzględnienia ich w tworzonym systemie należałoby podzielid 

te podmioty na kilka kategorii oraz stworzyd różne modele procesów rekrutacyjnych dla osób, które 

miałyby świadczyd usługi w ramach danego podmiotu zaklasyfikowanego do danej kategorii.     

 

Pytanie: W jaki sposób powinny byd weryfikowane kompetencje i umiejętności osób udzielających 

porad prawnych i obywatelskich? 
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Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, wiąże się - zdaniem uczestników konsultacji - z 

przyjęciem odpowiednich założeo związanych z kwalifikacjami osób świadczących usługi w ramach 

systemu, a zatem nie ma możliwości udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, na tym etapie 

opracowania modelu. Podkreślono jednak, że w ramach systemu istnieje koniecznośd sprecyzowania i 

uregulowania kwestii zasady poufności obowiązującej usługodawców oraz kwestii tajemnicy 

zawodowej, przede wszystkim  

w kontekście możliwości powoływania osób świadczących usługi u danego usługodawcy na świadka.   

 

 

5. Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

 

Pytanie: Czy każda ze wskazanych metod udzielania porad znajdzie takie samo zastosowanie  

w odniesieniu do informacji prawnej - porady obywatelskiej - porady prawnej?    

Uczestnicy konsultacji odnieśli się do kwestii metod świadczenia usług dzieląc je na te możliwe do 

zastosowania w związku z udzieleniem informacji prawnej, porady obywatelskiej  

i prawnej.  

Możliwośd zastosowania wszystkich wymienionych metod nie budziła większych wątpliwości w 

odniesieniu do świadczenia informacji prawnej oraz porady obywatelskiej. Podkreślono jednak, że w 

przypadku porady prawnej jedynymi możliwymi metodami świadczenia tej usługi są: porada 

świadczona osobiście w formie pisemnej, listownie oraz przez internet, ale wyłącznie za pomocą 

określonego formularza (nie jako odpowiedź na email).  

Wyjaśniono, po pierwsze że w odniesieniu do porad prawnych świadczonych przez internet, osoba 

zgłaszająca się po poradę w ten sposób powinna, po wypełnieniu zestandaryzowanego formularza 

(uwzględniającego dane osobowe), otrzymad poradę prawną  

z wyraźnym wskazaniem konsekwencji braku osobistego kontaktu, a w przypadku działania  

w imieniu osoby trzeciej przesład/załączyd pełnomocnictwo (jego skan). 

Po drugie wskazano – bazując na doświadczeniach klinik prawa w tym zakresie, że udzielanie porad 

prawnych przez telefon powoduje brak możliwości weryfikacji prawdziwości prezentowanych 

twierdzeo w oparciu o dokumenty przedstawiane wraz z opisanym problemem, co z kolei wpływa na 

rzetelnośd i profesjonalizm świadczonej porady. Kontakt telefoniczny uniemożliwia również 
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zweryfikowanie jakości udzielonej porady prawnej, wprowadza niepewnośd co do właściwego 

zrozumienia komunikatu nadanego przez osobę udzielającą porady prawnej oraz nie pozwala na 

sprawdzenie tożsamości, a w związku z tym sytuacji majątkowej klienta (przy założeniu, że system 

wprowadza kryterium majątkowe w odniesieniu do beneficjentów systemu).  

Ponadto podkreślono, że w związku z obowiązkiem prowadzenia kontroli jakości/merytorycznej 

świadczonych porad prawnych porady te winny byd sporządzane na piśmie (zarówno w odniesieniu do 

porady udzielonej osobiście jak i listownie) i przechowywane właśnie dla takich celów. Jest to wymóg 

pozwalający na przestrzeganie rzetelności  

i profesjonalizmu przy świadczonych usługach prawnych, a w sytuacji niezadowolonego beneficjenta 

daje szansę na zweryfikowanie jego twierdzeo.               

Ogólnie uczestnicy konsultacji podkreślili, że przy wprowadzeniu kryterium majątkowego, w 

odniesieniu do świadczenia każdej z usług oferowanych w ramach systemu, będzie trudne do 

zweryfikowania. W związku z tym postawiono pytanie, czy  

i w jaki sposób system powinien uwzględnid anonimowe porady świadczone przez telefon np. w 

ramach tzw. „niebieskiej linii”?    

 

 

6. Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Uczestnicy konsultacji wskazali, że system kontroli i monitoringu powinien zostad uwzględniony w 

systemie i powinien zostad dobrze przemyślany. Zaznaczono przy tym, że nadanie mu ostatecznego 

kształtu uzależnione będzie od przyjętego wariantu beneficjentów, usługodawców oraz instytucji 

zarządzającej. Podkreślono, że kontrola tworzona w ramach systemu mogłaby, zgodnie z propozycją, 

byd kontrolą trzystopniową oraz, że kontrolą finansową zajmowałyby się Regionalne Izby 

Obrachunkowe. Wskazano jednak, że na każdym etapie kontroli system powinien uwzględniad, 

zarówno kontrolę administracyjną/formalną, kontrolę jakościową/merytoryczną świadczonych usług, 

jak i kontrolę finansową. Uczestnicy konsultacji doszli do wniosku, że każdy z wymienionych rodzajów 

kontroli powinien byd od siebie wyraźnie oddzielony, przy czym zaznaczyli, że problematyczną kwestią 

jest w tym kontekście duża różnorodnośd podmiotów świadczących usługi w ramach systemu, która 

jednak jest zaletą i wartością usług poradniczych świadczonych w Polsce. W związku  
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z tym zaproponowano, aby stworzyd jednolity system kontroli formalnej/administracyjnej oraz 

kontroli finansowej, a uwzględniając różnorodnośd podmiotów, stworzyd różne schematy kontroli 

jakościowej/merytorycznej usług świadczonych w ramach systemu, tak aby wprowadzenie jednolitego 

systemu nie przekreśliło możliwości świadczenia usług, zarówno przez podmioty już istniejące – wąsko 

wyspecjalizowane, jak i prowadzące działalnośd poradniczą na szeroką skalę oraz te nowopowstające.  

Uczestnicy konsultacji zaproponowali, że rozwiązaniem wartym przemyślenia byłoby pogrupowanie 

podmiotów świadczących usługi poradnicze i stworzenie systemu kontroli jakościowej/merytorycznej 

świadczonych usług indywidualnie dla każdej z tych grup. 

Podkreślono raz jeszcze, aby w ramach systemu przemyśled, uwzględnid  

i doprecyzowad, zarówno procedurę odwołania się podmiotu niezadowolonego z rezultatu każdego 

typu kontroli, jak również osób korzystających z usług systemu, niezadowolonych  

z jakości świadczonych usług.    

     

Pytanie: Który z wariantów należy uznad za bardziej odpowiedni: model, w którym to Rada Pomocy 

Prawnej dysponuje szerokimi kompetencjami kontrolnymi, czy wariant, w którym te kompetencje 

zostają przyznane organom jednostek samorządu terytorialnego)?  

Uczestnicy konsultacji, w związku z uzależnieniem wyboru systemu kontroli  

i monitoringu, od wyboru wariantu beneficjentów, usługodawców oraz podmiotów świadczących 

usługi w ramach systemu, stwierdzili, że na tym etapie ocena przyznania szerokich lub wąskich 

kompetencji Radzie jest przedwczesna.   

 

 

7. Finansowanie systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Uczestnicy konsultacji zaznaczyli, że odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od precyzyjnego 

określenia wcześniejszych elementów systemu, dlatego trudno im się odnieśd do kwestii finansowania 

systemu. Podkreślili jednak, że problemem, który należy rozważyd  

i uwzględnid na tym etapie, jest problem finansowania podmiotów, które uzyskają środki  

w ramach systemu także z innych źródeł finansowania. System powinien jednoznacznie rozstrzygnąd i 

przyznad możliwośd wsparcia finansowego podmiotom, które otrzymają je w ramach systemu, 
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równolegle także z innych źródeł finansowania oraz rozwiązad kwestię podwójnego finansowania z 

tego samego źródła (podano jako przykład sytuację, w której: dany podmiot uzyskuje 

dofinansowanie/dotację z budżetu JST, ze względu na wygranie przetargu/konkursu/wybór jego 

oferty, ale jednocześnie nadal chce ubiegad się o otrzymanie dofinansowania z budżetu JST na swoją 

działalnośd, w ramach innego konkursu/przetargu/oferty itp.; dany podmiot otrzymuje wsparcie z 

budżetu JST ale nadal chce się starad o otrzymanie wsparcia finansowego także od innych instytucji i 

podmiotów, które przyznają dofinansowanie z tego samego źródła lub są prywatnym źródłem 

finansowania).        

 

8. Pytania ogólne, na które uczestnicy nie odpowiedzieli w trakcie dyskusji w oparciu o pytania 

szczegółowe: 

 

Rola klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług 

Uczestnicy konsultacji jednoznacznie wskazywali, że kliniki prawa wzorem innych paostw powinny byd 

uwzględnione w systemie dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej (np. regulacja tego typu istnieje w 

RPA, na którym to wzorze zbudowany jest system polskich studenckich poradni prawnych). 

Zgromadzeni byli także przekonani, że uczestnictwo  

w systemie musi opierad się na zasadzie dobrowolności. Niewątpliwą zaletą uczestnictwa  

w systemie byłaby dla klinik prawa dodatkowa możliwośd pozyskania finansowania dla dalszego 

rozwoju i świadczenie porad, także w miejscowościach oddalonych od siedziby uczelni (tzw. 

„zamiejscowe punkty przyjmowania klientów”). Wszyscy uczestnicy konsultacji stwierdzili ponadto, że 

kliniki prawa mogą się podejmowad jedynie udzielania porad prawnych  

i informacji prawnej, ale z pewnością nie będą podejmowad się prowadzenia poradnictwa 

obywatelskiego.  

Jako potencjalne zagrożenie podniesiono niestabilnośd finansowania opartego na konkursach. 

Tymczasem kliniki prawa wymagają stałego źródła finansowania swojej działalności ukierunkowanej w 

pierwszej kolejności na edukację prawniczą młodych adeptów prawa. Prowadzenie zajęd 

lekcyjnych/edukacji prawniczej w ramach klinik musi mied zapewnione stałe finansowanie ze strony 

macierzystej uczelni i stąd proponowana regulacja nie może zdejmowad odpowiedzialności za 

zapewnienie podstawowych źródeł utrzymania ze strony uczelni. Środki pochodzące z nowego modelu 
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mogłyby jedynie służyd pokrywaniu niedoborów finansowych związanych z koniecznością pokrywania 

kosztów związanych  

z odpowiedzialnością społeczną i prowadzeniem szerokiej oferty poradniczej (w działalności klinik 

prawa najbardziej kosztochłonne jest przyjmowanie trudnych spraw od klientów, co wiąże się często z 

kosztami podróży, kopiowaniem akt, a następnie odpowiednim ich przechowywaniem zgodnie z 

wymogami prawa) – sam zaś proces dydaktyczny nie wymaga aż takich kosztów, bo kliniki mogą 

przeprowadzad proces udzielenia porady nawet na zasadzie symulacji. 

Kliniki nie obawiają się kwestii certyfikacji, albowiem już dziś przechodzą proces weryfikacji spełniania 

Standardów FUPP i na bieżąco są monitorowane przez FUPP co do ich spełniania.  

 

Metody i standardy udzielania porad prawnych i obywatelskich 

 

Uczestnicy konsultacji wskazali, że w dokumencie, a także w systemie powinny zostad wypracowane i 

uwzględnione standardy świadczonych usług, które mogłyby zostad oparte  

o standardy wypracowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP), a które są 

obecnie rewidowane i ulepszane przez FUPP. Uczestnicy zaproponowali, aby FUPP po 

przeprowadzeniu rewizji standardów, rekomendował zrewidowane standardy jako możliwe do 

uwzględnienia w systemie (argumentami za ich zastosowaniem były stwierdzenia, ze standardy FUPP 

zostały sprawdzone przez kilka lat funkcjonowania klinik prawa w Polsce, były przestrzegane, a 

obecnie są aktualizowane). Zaproponowano jednak, w związku z dyskusją, która toczyła się podczas 

konferencji, a która dotyczyła m.in. uwzględnienia różnorodności nawet samych klinik świadczących 

porady prawne w ramach jednego systemu stworzonego przez FUPP, że standardy sprecyzowane w 

ramach systemu powinny uwzględniad różnorodnośd podmiotów świadczących usługi w ramach 

systemu. 

 

V. Podsumowanie (obejmujące syntezę wyrażonych opinii oraz rekomendacje i argumenty 

dotyczące poszczególnych elementów modelu) 
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 Podsumowując, należy podkreślid, że uczestnicy podnosili wiele wątpliwości i zgłaszali wiele 

uwag co do proponowanych rozwiązao modelowych. Zwracano uwagę na niespójnośd proponowanych 

rozwiązao i znaczne zróżnicowanie tych propozycji. Podczas konsultacji zgłoszonych zostało także 

szereg cennych uwag i propozycji uściślających/zmieniających proponowane rozwiązania (o czym 

szerzej powyżej).  

Zebrani jednoznacznie popierają także wprowadzenie rozwiązao systemowych na zasadzie ustawowej 

oraz są zwolennikami centralnego organu współpracującego z organami na szczeblu lokalnym, który 

będzie administrował całym systemem. Nie stanowiło także wątpliwości, że konieczne jest 

wprowadzenie regulacji związanej z certyfikacją, a tym samym podstawą do tego procesu będzie 

wprowadzenie odpowiedniego katalogu standardów. Wyrażano niejednokrotnie obawy o jakośd, jej 

kontrolę i stałą weryfikację, tak aby bezpłatnośd nie oznaczała w efekcie bylejakości.  

Z punktu widzenie klinik prawa dostrzega się potrzebę poszerzania dostępu do pomocy prawnej dla 

obywateli, a proponowany system musi byd na tyle efektywny i rzetelny, aby jednocześnie nie 

wprowadził iluzoryczności tej pomocy czy też nie zdewaluował pojęcia pomocy prawnej w oczach osób 

które otrzymają porady złej jakości. 
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Raport Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z drugich konsultacji  

 

I. Informacje podstawowe 

 

Drugie konsultacje zorganizowane i przeprowadzone przez Fundację Uniwersyteckich Poradni 

Prawnych odbyły się 22 kwietnia 2013 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego.   

Osobami uczestniczącymi w konsultacjach byli przedstawiciele środowiska akademickiego, osoby 

reprezentujące klinikę prawa UW, opiekunowie naukowi pracujący  

w poradniach, pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni wydziałów prawa uniwersytetów 

publicznych i niepublicznych, adwokaci i radcy prawni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak 

również studenci będący członkami warszawskiej kliniki prawa.   

 

II. Przebieg spotkania oraz metoda prowadzenia konsultacji 

 

 Zgodnie z programem, drugie Konsultacje odbyły się na wydziale prawa UW i trwały od 

godziny 9.30 do 14.30. Łącznie na konsultacje poświęcono 5 godzin. 

Całośd konsultacji polegała na wprowadzeniu uczestników w problematykę Projektu oraz założenia 

konsultowanego modelu. Uczestnicy konsultacji otrzymali także opracowany przez INPRIS 82-

stronicowy dokument „System nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce”. 

Podczas konsultacji zaprezentowano cztery warianty odnoszące się do poszczególnych elementów 

systemu, związanych z beneficjentami oraz kryteriami dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego; a także cztery warianty organizacji systemu oraz instytucji zarządzających 

systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego. Po prezentacji i wyjaśnieniu wariantów w odniesieniu do danego elementu, w 

oparciu o pytania wskazane w dokumencie do konsultacji, przeprowadzono dyskusję. 

Następnie zaprezentowano pozostałe elementy systemu: usługodawców, osób udzielających porad 

prawnych i obywatelskich, metod udzielania porad prawnych  
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i obywatelskich, kontroli i monitoringu, systemu finansowania. W kontekście każdego powyższego 

elementu przeprowadzono dyskusję w oparciu o przygotowane pytania. Konsultacje zakooczyły się 

podsumowaniem dyskusji oraz odpowiedzią na kluczowe z punktu widzenia środowiska 

akademickiego pytanie o rolę klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres 

oferowanych usług.  

     

III. Opinie na temat poszczególnych elementów modelu 

 

Opinie na temat poszczególnych elementów modelu zostały przedstawione poniżej, zasadniczo pod 

każdym z pytao, które zostało zadane i przedyskutowane z uczestnikami konsultacji. Oceniając ogólnie 

wypowiedzi uczestników konsultacji na temat prezentowanego modelu, należy wskazad, że uczestnicy 

najczęściej odrzucali te warianty poszczególnych elementów modelu, które były określono zbyt 

szeroko – jako niemające szansy na wprowadzenie ze względu na realne możliwości Paostwa 

(finansowania systemu) w tym zakresie.     

   

IV. Odpowiedzi na ogólne i szczegółowe pytania  

 

1. Beneficjenci oraz kryteria dostępu do systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego 

 

Pytanie: Który z wariantów dotyczących beneficjentów systemu poradnictwa jest najbardziej zasadny i 

możliwy do wprowadzenia? Dlaczego?  

 

Uczestnicy konsultacji jednogłośnie stwierdzili, że wprowadzenie modelu czwartego, który zakłada 

powszechny dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest nierealne, przede wszystkim ze 

względu na bardzo wysokie koszty finansowe, jakie z pewnością ten model by ze sobą niósł. Wskazano 

także na fakt, iż sytuacją nie do przyjęcia miałaby byd możliwośd skorzystania z pomocy przez osoby, 

które posiadają dostateczne środki, aby zwrócid się do profesjonalnego prawnika. To – zdaniem 

uczestników – mogłoby stanowid ograniczenie dostępu do porad prawnych osobom, których sytuacja 

nie pozwala na korzystanie z pomocy odpłatnej. Dodatkowo pojawił się głos, że niczym nieograniczony 
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dostęp do poradnictwa prawnego mógłby stanowid problem w kontekście istnienia rynku 

profesjonalnych usług prawniczych, a konkretnie, sytuacja taka mogłaby spowodowad konflikt na linii 

instytucje udzielające porad – środowisko prawnicze (adwokaci/radcy prawni). Uczestnicy wskazali, że 

złym pomysłem jest nadmierna formalizacja kryteriów dostępu do pomocy prawnej i podkreślili 

istotną rolę rozsądku i wyczucia w decydowaniu, komu niezbędne jest udzielenie pomocy. Osoby 

uczestniczące w konsultacjach opowiedziały się przede wszystkim za wariantem pierwszym, a także za 

wariantem drugim, zaznaczając, że są one rozwiązaniami najbardziej elastycznymi. Uczestnicy wykazali 

sceptyczny stosunek do kryterium wiekowego i majątkowego, co jest opisane bardziej szczegółowo 

niżej. 

 

Pytanie: Czy powinny istnied kryteria dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? 

 

Kwestia kryteriów dostępu do nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wywołała 

interesującą i złożoną dyskusję. Jeśli chodzi o kryterium wieku (dostęp do porady prawnej dla osób, 

które ukooczyły 18 rok życia, osoby małoletnie, które ukooczyły 13 rok życia, mogłyby uzyskad pomoc 

tylko wówczas, gdy stawiłyby się z rodzicem/opiekunem prawnym) uczestnicy wyrazili sceptycyzm 

związany z zasadnością jego wprowadzania. Padły głosy ze strony osób współpracujących z klinikami 

prawa, że po poradę prawną często zgłaszają się osoby małoletnie, a problemy tych osób bywają 

bardzo złożone. Nierzadko konieczne jest wykluczenie z procesu udzielania osobie niepełnoletniej 

porady/pomocy rodzica/opiekuna prawnego, gdyż niejednokrotnie problemem, z jakim zgłasza się do 

kliniki prawa taka osoba, jest nadużywanie władzy rodzicielskiej ze strony tych podmiotów. 

Ograniczenie wiekowe mogłoby spowodowad komplikacje w przypadku np. osób małoletnich 

będących ofiarami przemocy domowej. W trakcie dyskusji został też podany przykład zgłaszania się po 

pomoc nastoletnich kobiet, którym odmówiono sprzedaży pigułek antykoncepcyjnych.  

Zauważono także, że kryterium wieku powinno byd najbardziej elastycznym także ze względu na fakt, 

iż po pomoc mogą się zgłaszad osoby starsze, nieporadne. W związku z tym niewskazane byłoby 

określanie beneficjentom pomocy prawnej również górnej granicy wieku. 

Pojawiło się również pytanie, jak w przypadku decyzji o przyjęciu kryterium wieku, wiek ten należy 

liczyd? Czy rocznikowo, czy miesięcznie? 
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Istotnym wątkiem podczas omawiania tego zagadnienia była analiza sytuacji osób małoletnich 

narodowości nie polskiej, które starają się o przyznanie im w Polsce statutu uchodźcy. Analizowano 

przykład osób bardzo często zgłaszających się do Kliniki Prawa UW do sekcji ds. uchodźców i 

stwierdzono, że w większości przypadków po pomoc przychodzą one same, bez rodzica/opiekuna 

prawnego, który zwykle przebywa za granicą. Podano również przykład uregulowania z ustawy o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym to w 

postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy, ustawodawca przyjmuje możliwośd przyjęcia fikcji, że na 

potrzeby wszczęcia procedury osoba zgłaszająca się o urzędu jest pełnoletnia. Dodatkowo wskazano, 

że niezasadnym jest wprowadzanie kryterium wieku w obliczu faktu, że także kodeks karny przewiduje 

możliwośd pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osób, które ukooczyły 15 i 17 rok życia w chwili 

popełnienia czynu zabronionego. Uczestnicy podali propozycję, aby w przypadku udzielania porady 

prawnej, w celu zadbania o interes osoby małoletniej nie stosowad kryterium wieku na pierwszym 

spotkaniu, podczas którego głównym celem jest zebranie informacji i zdiagnozowanie problemu. Inną 

propozycją było wprowadzenie swego rodzaju „wyjścia pośredniego”, które polegałoby na udzielaniu 

osobom małoletnim zindywidualizowanych informacji, nie zaś porad. W żadnym jednak wypadku – tu 

uczestnicy byli jednogłośni – nie należy wykluczad małoletnich z kręgu beneficjentów systemu. Jedyną 

wątpliwością, jaka została wypowiedziała przez osoby pracujące w Klinice Prawa UW, a pojawiła się 

podczas omawiania tematu związanego z kryterium wieku, była kwestia podpisu klienta/klientki na 

formularzu klinicznym. Zastanawiano się nad ewentualna koniecznością zmiany formularza.  

 

Kolejnym omawianym kryterium było kryterium majątkowe. Uczestnicy stwierdzili, że jakkolwiek 

kryterium majątkowe wydaje się w pierwszej chwili kryterium zasadnym w kontekście potrzeby 

„selekcji” osób zgłaszających się po pomoc. Jego wprowadzenie w proponowanym kształcie (kryterium 

tym miałoby byd osiąganie przez osobę zgłaszającą się po poradę płacy minimalnej w wysokości 1600 

zł. brutto), ale i w ogóle przyjęcie jakiegokolwiek kryterium związanego z zasobnością portfela może 

byd problematyczne. Przede wszystkim uczestnicy zastanawiali się, jak postępowad w przypadku osób, 

których dochodów nie można nazwad „płacą”, ponieważ prowadzą one działalnośd gospodarczą? Inną 

wątpliwością był sposób liczenia dochodu: czy miałby on byd liczony „na osobę/członka rodziny”, „na 

rodzinę”?  Uczestnicy zastanawiali się też, w jaki sposób należałoby uzyskiwad dowód na 

potwierdzenie wysokości osiąganego dochodu? W kontekście rozważao dotyczących elastyczności 
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systemu (po części opisane wyżej) wyrażono niechęd, do nadmiernego sformalizowania procedury 

dowodzenia wysokości uzyskiwanego dochodu przez osoby zgłaszające się po poradę prawną 

(zaświadczenia o zarobkach i wydatkach, kwity). Uznano też, ze kryterium majątkowe nie zawsze musi 

byd miarodajne, ponieważ dużą umiejętnośd ukrywania realnych dochodów posiadają osoby bardzo 

majętne. Jak zostało opisane wyżej – padały głosy, aby przy ocenie, komu potrzebna jest pomoc 

prawna, kierowad się rozsądkiem (mając na względzie to, ze niekiedy biedę po prostu „widad”), oraz 

pamiętad o tym, że stworzenie sztywnych kryteriów może spowodowad, że zawsze znajdzie się osoba, 

która będzie odstawała w kilku kategoriach jedynie o przysłowiową „złotówkę”. To zaś może 

doprowadzid do nadmiernego wykluczania pewnych osób z grona beneficjentów. Uczestnicy wyrazili 

dużo obaw związanych z wprowadzeniem kryterium majątkowego również, dlatego, że takie kryterium 

może wykluczad osoby będące ofiarami przemocy ekonomicznej. Osoby takie – chod formalnie mogą 

wykazywad wysokie dochody – faktycznie mogą nie mied dostępu do pieniędzy. Dlatego też pojawiły 

się propozycje, aby bardziej zwracad uwagę nie na wysokośd zarobków, tylko na fakt, czy dana osoba 

jest wykluczona społecznie.  Uznano, że istnieje duże prawdopodobieostwo, że fakt posiadania 

wysokiego dochodu wcale nie gwarantuje, że osoba nie wpada w kategorię osoby wykluczonej 

społecznie ze względów innych niż dochód. Pojawiły się też jednak wątpliwości dotyczące znaczenia 

pojęcia „wykluczenie społeczne”, oraz obawa, że jest to kategoria subiektywna. Jednak większośd 

uczestników podkreślała istnienie obiektywnej kategorii wykluczenia społecznego, która funkcjonuje 

zarówno w aktach prawnych, jak i jest opisana na stronie 21 publikacji. Do kategorii wykluczenia 

społecznego, którą można inaczej ująd jako społeczny problem należy zatem m.in.: bezrobocie, 

bezdomnośd, niepełnosprawnośd. Padła też propozycja połączenia kryterium majątkowego z kryterium 

wykluczenia społecznego, co polegałoby na uznaniu niskiego dochodu za wyznacznik wykluczenia 

społecznego.  Zauważono, że zasadnośd wprowadzenia kryterium wykluczenia społecznego może 

zależed od tego, jaki charakter ma mied planowany system pomocy  - czy bardziej socjalny, czy 

liberalny? W przypadku tego pierwszego, który zakłada koncentrację na pewnych typach spraw 

wspomniane kryterium może byd bardziej pomocne. 

Uczestnicy krótko odnieśli się także do kryterium przedmiotowego – czyli założenia ograniczania 

zakresu udzielanej pomocy tylko do konkretnych typów spraw. Z jednej strony uznano, że jest to 

kryterium niepotrzebne, ponieważ dziedziny prawa charakteryzują się znaczną płynnością. Nie jest 

łatwe wyodrębnid konkretne, specyficzne tylko dla jednej dziedziny prawa przypadki. Podano 
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następujący przykład: jeśli z kategorii spraw wyeliminowad sprawy z zakresu prawa finansowego, co w 

takim razie należałoby zrobid ze sprawą dotyczącą nieuczciwych praktyk banków, których ofiarami 

bardzo często stają się osoby starsze? Z drugiej zaś strony podawano, że ograniczenie udzielania porad 

prawnych do pewnych, konkretnych typów spraw pozwoliłoby zwrócid uwagę paostwa na sprawy, 

które są wyjątkowo powszechne i niosą za sobą dotkliwe skutki dla obywateli/obywatelek.  

Uwzględnienie zaproponowanych ograniczeo zapewni, według uczestników konsultacji, rzetelnośd i 

profesjonalizm świadczonych usług, ograniczy obawy środowisk prawniczych – adwokatów i radców 

prawnych – o konkurencyjnośd systemu w odniesieniu do świadczonych przez nich usług oraz pozwoli 

na uzyskanie pewności o otrzymaniu pomocy w ramach systemu przez podmiot, który rzeczywiście 

potrzebuje pomocy (a nie tylko ciekawskiego).  

Uczestnicy konsultacji odnieśli się krytycznie do wprowadzenia kryterium przedmiotowego 

(oferowanie w ramach systemu usług świadczonych w konkretnych sprawach) wskazując, że 

wprowadzenie takiego kryterium wyeliminuje możliwośd świadczenia usług przez podmioty ściśle 

wyspecjalizowane. 

 

Pytanie: Czy istnieją bariery utrudniające lub uniemożliwiające wprowadzenie któregokolwiek  

z wariantów? Jakie bariery? 

Jak wspomniano wyżej uczestnicy jednogłośnie wskazywali na niecelowośd wprowadzania wariantu 

czwartego, przede wszystkim ze względu na wysokie koszty, jakie Paostwo musiałoby ponieśd na 

wdrożenie go w życie. 

 

Pytanie: Czy poza osobami fizycznymi, także osoby prawne i tzw. ułomne osoby prawne powinny mied 

dostęp do usług świadczonych w ramach projektowanego systemu? 

 

Co do pytania o to, czy osoby prawnie i ułomne osoby prawne powinny byd beneficjentami pomocy 

wskazano, że przy odpowiedzi na to pytanie należy określid cel poradnictwa – czy jest nim rozwiązanie 

problemu społecznego, czy raczej stymulowanie rozwoju? W kontekście tego pierwszego skupid 

należałoby się na osobach fizycznych, które zgłaszają się z pewnym życiowym problemem. W 

kontekście drugiego zaś można by było dopuścid do grona beneficjentów również podmioty inne niż 

osoby fizyczne. Pojawił się głos, że poza celem poradnictwa, kluczowy w rozważaniach na wspomniany 
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temat może byd rodzaj modelu poradnictwa. W przypadku tego bardziej liberalnego, można sobie 

wyobrazid, że ważnym celem byłoby udzielanie poradnictwa prawnego w zakresie prowadzeniu 

działalności gospodarczej.  

 

2. Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego 

 

Pytanie: Który z przedstawionych wariantów organizacji systemu poradnictwa w Polsce jest 

najlepszym rozwiązaniem (najbardziej efektywnym, skutecznym i wykonalnym)?  

 

Dyskusja dotycząca organizacji systemu i instytucji zarządzającej systemem była próbą odpowiedzi na 

pytanie: jak najefektywniej zorganizowad nadzór, kontrolę i przyznawanie funduszy? 

Dla uczestników konsultacji niewątpliwym było, że dyskutowana częśd to najtrudniejszy do 

wykreowania element systemu. Wskazywano na fakt, że system pomocy prawnej w Polsce jest 

rozproszony (PCPRy, organizacje pozarządowe, OPSy). Zastanawiano się jak system ten uczynid 

bardziej dostępnym dla obywateli/obywatelek, ale także jak zachowad jego jednolity standard. 

Uznano, że koniecznością jest zapewnienie jednolitości i wysokiej jakości udzielanych porad.  

Zastanawiano się jak pogodzid cały labirynt kontroli z jednej strony, a potrzebę wolności z drugiej 

strony. Rada – kontrola nad efektywnością, nad jakością. Rady pomocy prawnej na poziomie powiatu 

mogłyby byd dostosowane do potrzeb lokalnych. Pojawiły się głosy wspierające modele trzeci i 

czwarty, zakładające wprowadzenie Rady Pomocy Prawnej na poziomie centralnym, oraz Powiatowe 

Centra Pomocy Prawnej/Powiatowe Rady Pomocy Prawnej na poziomie lokalnym. Wyrażono 

jednocześnie obawę w kwestii wprowadzenia uregulowao dotyczących powiatowych instytucji na 

poziomie ustawowym. Innym problemem jaki według dyskutantów może wystąpid to fakt korzystania 

przez beneficjentów z pomocy prawnej w kilku miejscach jednocześnie. W związku z tym ważne byłoby 

stworzenie systemu, który zawierałby informacje dotyczące liczby udzielanych porad danej osobie i 

rozważenie, czy w przypadku skorzystania przez osobę z porady w jednej placówce, należałoby 

odmówid jej tej porady w innej placówce, do której również się zgłosi. Ma to znaczenie w kontekście 

faktu, że za każdą osobą, zwracającą się o pomoc – idą finanse. Pojawiła się propozycja wprowadzenia 

bonów, których wykorzystanie przez daną osobę skutecznie zapobiegłoby „pojechaniu przez tą osobę 
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dalej”. Z drugiej jednak strony jeden z dyskutantów wyraził obawę, że w przypadku istnienia bonów 

bardzo szybko mógłby się wytworzyd ich czarny rynek, na co wskazują analizy ekonomiczne. 

Podkreślano, że pozytywnym jest wprowadzanie do systemu jak największego pluralizmu, jeśli chodzi 

o jednostki odpowiedzialne za decydowanie, czy dany podmiot spełnia podstawowe wymagania 

pozwalające na prowadzenie przez niego omawianej działalności. Podano przykład Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego, który jest instytucją centralną, ale też istnieją mniejsze organizacje, które 

zdobywają uprawnienia do nadawania uprawnieo np. elektrykom. Zasugerowano, że kreując system 

mający na celu egzekwowanie pewnych standardów świadczenia pomocy prawnej, może warto 

wzorowad się na systemie normalizacji. 

 

Pytanie: Czy system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, oparty na samorządzie 

lokalnym, powinien uwzględniad (włączad) istniejące już struktury poradnicze (np. PCPR, rzeczników 

praw konsumenta) czy powinien byd budowany niezależnie od tych struktur? 

 

Jak zostało zauważone wyżej uczestnicy konsultacji byli zdania, że należałoby korzystad z 

funkcjonujących już struktur poradniczych, jednak koniecznością jest jego upowszechnienie oraz 

ujednolicenie.  

 

Pytanie: Rola i kompetencje Rady Pomocy Prawnej – czy szerokie uprawnienie (nadzorcze i kontrolne) 

czy kompetencje ograniczone do funkcji doradczych ? Czy Rada powinna byd niezależna, czy też 

powinna zostad utworzona przy którymś z ministerstw?  Kto powinien wchodzid w jej skład? 

 

Osoby wypowiadające się w roli uczestników projektu opracowywania systemu nieodpłatnych porad 

prawnych i obywatelskich zaznaczyły, że pomysł wprowadzenia Rady Pomocy Prawnej wzorowany jest 

na systemach funkcjonujących za granicą.  

Zastanawiano się, czy Rada miałaby byd nadzorczą – wewnątrz systemu? Czy też powinna to byd rada 

społeczna, kontrolująca z zewnątrz. Problem z radą nadzorczą może według uczestników polegad na 

tym, że osoby z Rady (nadzorujące, kontrolujące) same nie mogłyby byd aktywne w ramach systemu. 

Padł przykład z Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie profesorowie i naukowcy posiadający funkcje 
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nadzorcze mieli utrudniony dostęp do prowadzenia prac badawczych w ramach instytucji. Wyrażono 

koniecznośd oddzielenia od siebie funkcji nadzorczych i kreacyjnych w systemie.  

 

Pytanie: Które z wyżej wymienionych przesłanek certyfikacji należy uznad za szczególnie ważne? Czy 

wymienione zostały takie, które należy uznad za zbędne? Czy brakuje takich, które należałoby uznad za 

konieczne? 

 

Uczestnicy nie skupili się na szczegółowym omawianiu przesłanek certyfikacji. Wyrazili swobodne 

refleksje dotyczące samego faktu istnienia tego mechanizmu. Przede wszystkim zastanawiano się nad 

tym, czym jest certyfikacja, oraz kto miałby certyfikowad? Stawiano pytania: Czy certyfikacja to to 

samo, co audyt?, oraz czy miałby to byd tylko jeden centralny organ certyfikujący? Padł głos, że 

dobrym rozwiązaniem byłaby dwuszczeblowośd – pierwszy szczebel byłaby to instytucja centralna, 

drugi zaś należałby do innej instytucji/innych instytucji, robiących audyt. Uczestnicy zastanawiali się 

czy dobrym pomysłem jest przyglądanie się efektywności systemu z poziomu lokalnego. Wyrażano 

obawy, że w przypadku certyfikacji centralnej może pojawid się problem – ze względu na specyfikę 

lokalną w jednych miejscach standardy mogą byd spełnione, w innych zaś nie. W trakcie dyskusji padła 

też propozycja przeprowadzania certyfikacji na poziomie lokalnym, nie w oparciu o granice powiatu, 

ale o określoną liczbę ludności.  

 

3. Usługodawcy – podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

 

Pytanie: Jaki powinien byd katalog usługodawców uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy wszystkie wskazane wyżej instytucje powinny mied 

możliwośd świadczenia usług poradniczych w ramach systemu? Czy jest to lista wyczerpująca? 

 

Prowadząca konsultacje zauważyła, że aktualnie wśród podmiotów świadczących porady prawne i 

obywatelskie są podmioty zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Padło z jej strony pytanie: W jaki 

sposób zorganizowad system pracy tych podmiotów, żeby działał jak najbardziej efektywnie? 

Uczestnicy proponowali korzystanie z już istniejących instytucji, czyli jak najszersze włączanie ich w 

tworzenie nowego systemu. Jednocześnie kilka osób zastanawiało się nad tym, jak zapobiec sytuacji, 
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kiedy osoba pracująca w urzędzie i tak będzie udzielała informacji, mimo, ze powinna odesład do 

nowej, specjalnie na te potrzeby stworzonej jednostki. Czy wobec powyższego tworzenie nowych 

jednostek jest zasadne, skoro już tyle instytucji udziela informacji/porad? Pojawiły się głosy, że 

właściwym rozwiązaniem byłoby umożliwienie osobom pracującym w urzędach udzielania tylko 

informacji, w przypadku zaś porad prawnych osoba ta miałaby odsyład do odpowiednich, 

wyspecjalizowanych w udzielaniu porad prawnych jednostek. Klika osób wyraziło obawę, że granica 

między informacją a poradą prawną może byd płynna. Padł pomysł, że można by monitorowad, co 

dalej dzieje się z udzieloną informacją i czy nie przybiera ona formy zindywidualizowanej porady. 

Jeden z uczestników zastanawiał się, czy każdy mógłby założyd działalnośd gospodarczą i ubiegad się o 

bycie w systemie porad prawnych i obywatelskich? Podał przykład spółki akcyjnej, stworzonej na 

potrzebę wzięcia udziału w przetargu na udzielanie porad. Pozostali uczestnicy wyrazili poparcie dla 

tego pomysłu mając na względzie fakt, iż ważny jest jak najszerszy dostęp obywateli i obywatelek do 

systemu, to zaś może byd ułatwione w momencie, gdy będzie istniało w jego ramach wiele 

podmiotów.   

 

Pytanie: Jakie powinny byd zasady i kryteria przyjęcia usługodawców do systemu nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Czy powinny byd zróżnicowane w zależności od typu 

podmiotu? 

 

W tym miejscu – jak wskazano wyżej – uczestnicy konsultacji skupili się na rozważaniu kwestii 

odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu udzielającego porady prawnej. Jednogłośnie uznano, 

że takie standardy odpowiedzialności powinny istnied, jednocześnie bardzo ważne jest wprowadzenie 

podziału na informację i poradę prawną. Ta druga, jako bardziej zindywidualizowana powinna byd 

udzielana przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, odpowiedzialne z tytułu wyrządzenia szkody w 

związku z udzieloną poradą.   

Dodatkowo zwrócono uwagę na koniecznośd wprowadzenia sankcji (np. w postaci skreślenia z listy 

podmiotów uprawnionych do udzielania porad prawnych) dla instytucji, które działają niezgodnie ze 

standardami.  

 

4. Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 
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Pytanie: Czy świadczenie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno byd 

wyłączną domeną prawników? Jaką rolę powinny pełnid w systemie poradnictwa osoby bez 

wykształcenia prawniczego (paralegas, doradcy obywatelscy)? 

 

Kwestia dotycząca osób udzielających informacji i porad była kwestią dośd żarliwie dyskutowaną. 

Uczestnicy nie mieli wątpliwości, że osoby z wykształceniem prawniczym praktykujący w zawodzie są 

najlepiej predestynowani do udzielania porad prawnych. Z drugiej zaś strony uznano, że ważne jest, 

aby do tej pracy dopuścid także inne osoby, które mają inne niż prawnicze wykształcenie. Padła 

propozycja wyraźnego podziału funkcji na udzielanie informacji prawnych i obywatelskich, oraz 

udzielanie porad prawnych. Standaryzowana informacja mogłaby bez większego ryzyka byd 

przekazywana interesantom przez osoby bez wykształcenia prawniczego. Jeśli zaś chodzi o 

zindywidualizowaną poradę prawną – mogłaby byd ona przekazywana tylko przez prawnika. Pojawił 

się pomysł włączenia w system osób, które ukooczyły kierunek administracja, jako że do nauk 

prawnych zaliczane są: prawo, administracja oraz prawo kanoniczne. Zauważono, że są kliniki prawa 

(np. na UKSW), w których studenci zajmują się tylko prawem administracyjnym i kanonicznym. 

Zastanawiano się, co w przypadku osób, które posiadają magisterium na innym niż prawo kierunku, 

potem jednak uzyskały dyplom doktora prawa? Jednak wyraźnie słyszalny był też głos jednego z 

uczestników, aby dyskutowad bardziej o tym, co konkretnie regulowad, nie zaś o wszystkich możliwych 

wyjątkach. Zwrócono uwagę na fakt, że wymóg posiadania wykształcenia prawniczego mógłby 

dotyczyd jedynie osób zakładających daną organizację. W jej zaś ramach mogłyby pracowad także 

osoby z innym wykształceniem. Podkreślano też istotną rolę praktyki (przykład osoby, która nie 

posiada wykształcenia, jednak od wielu lat pracuje w ZUSie i zna dobrze tematykę ubezpieczeo 

społecznych), a także chęd dopuszczenia do udzielania porad także osób studiujących prawo, 

oczywiście pod nadzorem.   

 

Pytanie: Jakimi kwalifikacjami powinna wyróżniad się osoba udzielająca informacji oraz porad 

prawnych i obywatelskich? 
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 Uczestnicy zwrócili uwagę na koniecznośd istnienia obiektywnych i mierzalnych kryteriów 

(wykształcenie, udział w kursach i szkoleniach), przy pomocy, których możliwe byłoby zweryfikowanie 

kwalifikacji osób udzielających informacji i porad obywatelskich. 

 

5. Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

 

Pytanie: Czy każda ze wskazanych metod udzielania porad znajdzie takie samo zastosowanie  

w odniesieniu do informacji prawnej - porady obywatelskiej - porady prawnej?    

 

Wśród uczestników konsultacji, padły opinie, że w przypadku porad prawnych należy dążyd do tego, by 

były udzielane osobiście. Wykorzystywanie możliwości technologicznych jest wskazane w przypadku 

informacji. Uznano, iż porada prawna wymaga identyfikacji – kim jest klient?  Opinia prawna, 

jakkolwiek pisemna, powinna byd również przekazywana ustnie. Uznano, że poza informacją o 

regulacjach prawnych, jest to też swego rodzaju forma kontaktu osobistego/porady osobistej. Ponadto 

podkreślono, że zasadą w przypadku poradnictwa prawnego powinna byd pisemnośd. Jest to wymóg 

pozwalający na przestrzeganie rzetelności i profesjonalizmu przy świadczonych usługach prawnych, a 

w sytuacji niezadowolonego beneficjenta daje szansę na zweryfikowanie jego twierdzeo. Uznano, iż 

należy ufad dokumentom, nie temu, jak osoby dokument odczytują. Forma pisemna zapewnia także 

istnienie dowodu. 

Wskazano, że udzielanie porad prawnych przez telefon powoduje brak możliwości weryfikacji 

prawdziwości prezentowanych twierdzeo w oparciu o dokumenty przedstawiane wraz z opisanym 

problemem, co z kolei wpływa na rzetelnośd i profesjonalizm świadczonej porady. Kontakt telefoniczny 

uniemożliwia również zweryfikowanie jakości udzielonej porady prawnej, wprowadza niepewnośd co 

do właściwego zrozumienia komunikatu nadanego przez osobę udzielającą porady prawnej oraz nie 

pozwala na sprawdzenie tożsamości, a w związku z tym sytuacji majątkowej klienta (przy założeniu, że 

system wprowadza kryterium majątkowe w odniesieniu do beneficjentów systemu).  

W związku z tym padło pytanie: „Jak zweryfikowad, kto prosi o poradę?”. Uznano, że całkowita 

anonimowośd jest ryzykowna i przy zastosowaniu nowych technologii konieczne są też narzędzia 

weryfikacji przekazywanych danych. 
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Pojawiła się propozycja, że rozmowa telefoniczna wchodziłaby w grę tylko na samym początku i na 

samym koocu procedury, centralną zaś formą byłyby spotkania. W przypadku kontaktu telefonicznego 

konieczne byłyby dwa etapy: przekazanie informacji oraz przedstawienie opinii po upływie 

określonego czasu. Informacji od ręki można byłoby udzielad tylko w sprawach „typowych”. 

Zaakcentowano także problem trudności w pozyskiwaniu danych w przypadku spraw tzw. 

„delikatnych”. Zaznaczono, że zgłaszające się po pomoc osoby czasami nie chcą podawad nawet imion 

i nazwisk do czasu bezpośredniego kontaktu, mimo otrzymania informacji, iż podanie danych jest 

konieczne i zapewniona jest ich poufnośd.  

Uczestniczy konsultacji wyrazili również obawę w kwestii zagrożenia dla osób porad udzielających, 

jakie może istnied w przypadku udzielania porad telefonicznych i mailowych. Zaproponowano, że w 

obliczu tych zagrożeo właściwe mogłoby byd zastrzeganie, iż porada mailowa/telefoniczna jest 

możliwa jedynie w szczególnych wypadkach i uzasadniona szczególnymi względami. Przytoczono 

przykład procedury w PTPA, gdzie osoba udzielająca porady wypełnia kartę kontaktu zawierającą opis 

sprawy, dane interesanta oraz opis udzielonej porady. Mimo szczątkowego opisu karta taka stanowi 

ślad fizyczny.  

 

Pytanie: Jakie są szanse i możliwości w wykorzystaniu internetu jako narzędzia do udzielania porad 

prawnych i obywatelskich? 

 

   Uznano, iż w obliczu faktu, że beneficjentami porad są osoby wykluczone, często odczuwające 

wstyd - napisanie maila jest łatwiejsze niż wizyta. Drogą elektroniczną można też wysład skany 

dokumentów. Uczestnicy konsultacji wyrazili jednak wątpliwośd co do skuteczności porad udzielanych 

drogą mailową – może dojśd do niezrozumienia, jeśli osoba zgłaszająca się po poradę niewłaściwie 

przedstawi faktyczny stan sprawy. 

 

2. 6. Kontrola i monitoring w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej 

 

Wśród uczestników konsultacji padło stwierdzenie, że kontrola merytoryczna powinna byd centralna, 

natomiast kontrola finansowa zdecentralizowana. Za dobrą formę oceny uznano ankiety ewaluacyjne 

wręczane do uzupełnienia klientom.  
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Za ważne uznano także, aby mechanizmy kontroli były różne: centralna rada pełniąca zwierzchnictwo, 

ale też element wewnętrzny, polegający np. na tym, aby usługodawcy nawzajem siebie wizytowali – w 

poziomie /peer review/. Zaznaczono, że peer review posiada w sobie miękki element i jest to swego 

rodzaju auto informacja, upowszechnianie standardów nie zaś kontrola 

Ponadto padło pytanie, czy centralny organ nie byłby oderwany od problemów poszczególnych 

jednostek? Podmioty powinny mied statystyki, dane, którymi dysponują. Chodzi o zdiagnozowanie 

problemu, a następnie o rozwiązanie go.  

Uznano, że kontrola powinna byd wieloetapowa. Jeśli ustawa określi główne standardy – każda 

organizacja powinna stworzyd regulaminy. Trudny element stanowid może określenie jakości porady 

prawnej. Istnieje możliwośd analizowania błędów, jednak ocena opinii prawnej to rzecz niewykonalna.  

Na koniec zaproponowano badania satysfakcji klientów przy pomocy procedury opartej o obiektywne 

kryteria. Stwierdzono, że procedura peer review może byd kontrowersyjna w kontekście korporacji 

zawodowych. 

 

7. Finansowanie systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

 

Uczestnicy konsultacji poruszyli problem trybu refinansowania porad. Padło pytanie w nawiązaniu do 

funkcjonowania Kliniki Prawa UW - jak Klinika mogłaby pozyskad pieniądze? Jak wspomniano 

wcześniej - zaproponowano opcję bonu, za który pomoc miałaby byd udzielana, po czym następowałby 

zwrot pieniędzy. Inną możliwośd upatrywano w przeznaczeniu określonej puli pieniędzy na konkretną 

instytucję. 

Zaznaczono, że przy opracowywaniu modelu finansowania usług chodzi o rozwiązanie optymalne, 

zakładające jak najmniejsze nakłady paostwa. Padło również pytanie o to, czy można policzyd koszty, 

jakie paostwo ponosi w zakresie finansowania poradnictwa prawnego. Określono, iż suma konkretnej 

liczby porad prawnych to X, ale również jest to kwota Y, która stanowi oszczędnośd dla paostwa, będąc 

formą prewencji przed problemami społecznymi lub ich rozprzestrzenieniem.  

 

8. Pytanie ogólne, na które uczestnicy nie odpowiedzieli w trakcie dyskusji w oparciu o pytania 

szczegółowe: 
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Rola klinik prawa w proponowanym modelu, ich umiejscowienie oraz zakres oferowanych usług 

Uczestnicy konsultacji uznali, iż kliniki powinny byd w systemie na zasadzie dobrowolności. Obecnośd 

klinik uznano za wskazaną, ponieważ otwiera możliwości dodatkowego ich finansowania, co 

automatycznie poszerza możliwości działania (np. korzystanie z pomocy radców/adwokatów, nie tylko 

zaś Ngo – sów). Klinika miałaby aplikowad o zdobywanie certyfikatu, po czym zyskiwad dostęp do 

finansowania. Zauważono jednak, że problemem mogłaby byd niestałośd finansowania 

pozauczelnianego.  

 

V. Podsumowanie (obejmujące syntezę wyrażonych opinii oraz rekomendacje i argumenty 

dotyczące poszczególnych elementów modelu) 

  

 Podsumowując, należy wskazad, iż w trakcie dyskusji uczestnicy konsultacji wskazywali na 

wiele istotnych wątpliwości i trudności w utworzeniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomimo 

powyższego wiele uwag miało charakter konstruktywnych rozwiązao. Wydaje się także zasadne 

twierdzenie, iż rekomendowano uregulowanie ostatecznego modelu w odrębnej ustawie prawnej. 
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Załączniki – raporty z poszczególnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 

 

Załącznik zawiera szczegółowe raporty z następujących konsultacji: 

 

 Zielona Góra, 20.03.2013 r. 

 Szczecin, 21.03.2013 r.  

 Warszawa, 27.03.2013 r.  

 Lublin, 03.04.2013 r.  

 Warszawa, 05.04.2013 r.  

 Wrocław, 08.04.2013 r.  

 Katowice, 15.04.2013 r. 

 Kraków, 16.04.2013 r. 

 Gdynia, 24.04.2013 r.  



                            

 

 

 

 

 

 

 

 

System bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce 
 

Raport z konsultacji rozwiązań modelowych z organizacjami 

pozarządowymi, Zielona Góra, 20.03.2013 r.  
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Zielona Góra, 20.03.2013 r. 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelowych rozwiązań poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(w skrócie ppio) wzięło udział czternastu przedstawicieli organizacji pozarządowych 

reprezentujących poniżej wymienione organizacje. 

 

1. Collegium Polonicum w Słubicach Uniwersytet Europejski Viadrina we 

Frankfurcie/Słubicach (Słubice), 

2. Federacja Konsumentów (Zielona Góra), 

3. Fundacja Aktywnej Rehabilitacji (Zielona Góra), 

4. Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" (Żary), 

5. Stowarzyszenie Równie wobec Prawa (Gorzów Wielkopolski), 

6. Stowarzyszenie Bar (Zielona Góra), 

7. Stowarzyszenie Gminne Centrum Trzeźwości (Grabice), 

8. Stowarzyszenie Kobiet "Babska Agencja Rozwoju" (Zielona Góra), 

9. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej Civis Sum (Zielona Góra), 

10. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (Zielona Góra), 

11. Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych (Zielona Góra). 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi  

za konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca rozwiązania modelowe 

wypracowane przez Partnerów projektu ppio), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska –  moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 wymienienie partnerów pracujących nad kształtem modelu ppio, 

 wyjaśnienie celów projektu, 

 zdanie krótkiej relacji z przebiegu dotychczas zrealizowanych działań, 

 zaprezentowanie modelu poprzez omówienie jego głównych elementów 

(prezentacja), 

 wyjaśnienie przyczyn i kontekstu wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu oraz 

raportu zbiorczego, będącego rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi 

przeprowadzonymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów 

modelu zaprezentowanych podczas spotkania 

konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy odnieśli się do prezentowanych w modelu wariantów dostępu do nieodpłatnego 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W głosowaniu nad najbardziej zasadnym, pożądanym 

wariantem modelu ppio głosy rozłożyły się w następujący sposób: 

 74% głosów oddanych zostało na wariant wprowadzający kryterium spraw  

i wynagrodzenia w odniesieniu do porad prawno-obywatelskich (dostęp do informacji 

jest powszechny, nieograniczony i bezpłatny; dostęp do poradnictwa prawno-

obywatelskiego wyznacza kryterium płacy minimalnej zgodnie z obowiązującymi 

regulacjami oraz kryterium spraw), 

 21%  głosów – na wariant zakładający powszechny, nieodpłatny dostęp do poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego, 

 5% głosów – na wariant wprowadzający kryteria wieku i dochodu (dostęp zarówno do 

informacji, jak i porady prawno-obywatelskiej dla osób fizycznych - od 18. roku życia;  

dla osób pomiędzy 13. a 18. rokiem życia - pod warunkiem zgłoszenia się  

z opiekunem prawnym; dochód zgłaszającej się osoby nie może przekraczać 300% kwot 

wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej; dostęp dla osób 

prawnych mających status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i dla ułomnych osób 

prawnych, które spełniają kryterium dochodowe opisane odnoście osób fizycznych, jak  

i kryterium celu - analogicznie do podmiotów mających status OPP), 

 0% głosów – na wariant zakładający kryterium wiekowe, kryterium wykluczenia 

ekonomicznego lub społecznego oraz kryterium spraw (dostęp do informacji prawnej dla 

osób fizycznych od 18 roku życia i niepełnoletnich pomiędzy 13. a 18. rokiem oraz dla 

osób prawnych i ułomnych osób prawnych, o ile przedmiot sprawy odpowiada 

zakresowi przedmiotowemu informacji; dostęp do poradnictwa dla osób fizycznych 

powyżej 18. roku życia ograniczony do osób wykluczonych ekonomicznie 1  

lub społecznie2 oraz dla osób prawnych i ułomnych osób prawnych, których dochód  

za ubiegły rok nie przekroczył 50 tys. złotych3). 

                                                           
1 Kryterium wykluczenia ekonomicznego stanowi w tym wariancie poziom przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny 

Urząd Statystyczny. 

 
2 Wykluczenie społeczne zostało w tym wariancie ujęte jako jedna z następujących sytuacji: bezrobocie, bezdomność, uzależnienie, 

niepełnosprawność, doświadczenie przemocy w rodzinie, bycie ofiarą przestępstwa, bycie wychowankiem placówki opiekuńczo-

wychowawczej (do 3 lat po opuszczeniu placówki), doświadczenie sytuacji kryzysowej lub klęski żywiołowej.  

3 Podmioty, których dochód za rok ubiegły przekraczałby 50 tys. złotych, ponosiłyby pełna odpłatność za poradę. 
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Za najłatwiejszy do wprowadzenia w życie uznano wariant powszechnego dostępu  

do informacji i porad prawno-obywatelskich (55% głosów) oraz wariant wprowadzający 

kryterium spraw i wynagrodzenia w odniesieniu jedynie do porad prawno-obywatelskich (39% 

głosów). 

 

Uczestnicy, odnosząc się do wariantów modelu ppio wprowadzających kryteria dostępu  

dla beneficjentów, dostrzegali zarówno mocne i słabe strony takich rozwiązań.  Jako mocne 

strony  wymieniano: 

 niższe koszty systemu ppio przy wprowadzeniu ograniczeń w dostępie, 

 adresowanie pomocy do osób szczególnie potrzebujących, 

 wyspecjalizowanie poradnictwa, uwspólnienie standardów, porównywalność w różnych 

ośrodkach poradniczych, 

 mniejsze niebezpieczeństwo nadużyć przy korzystaniu z pomocy niż w przypadku 

dostępu bez ograniczeń. 

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali też potencjalne, negatywne 
konsekwencje wprowadzania modelu opartego na kryteriach dostępu. Wśród słabych stron 
wymieniano między innymi:  

 trudności w sprawdzeniu, weryfikacji informacji o wysokości dochodów beneficjentów, 

 konieczność wprowadzenia biurokratycznych metod przy weryfikacji zaświadczeń 
składanych przez beneficjentów (sprawdzanie podpisów, pieczątek itd.), 

 zasoby ludzkie, czas, wynagrodzenia zostają wykorzystane na sprawdzanie kryteriów 
zamiast na świadczenie usług doradczych, 

 niejasność, na jakiej podstawie prawnej wymagać od klientów informacji o dochodach, 

 wydłużenie czasu udzielanej porady , 

 zniechęcenie klientów, odstąpienie od szukania pomocy informacyjnej lub prawnej, 

 ograniczenie dostępu dla osób nieznacznie przekraczających dochód, 

 warunkowanie udzielenia pomocy od okazania odpowiednich dokumentów  
w sytuacjach pilnych, wymagających niezwłocznego działania (termin odwołania, 
sytuacja rodzinna typu przemoc w rodzinie itd.)  

 konieczność wprowadzenia procedury odwoławczej dla beneficjentów w związku 
z ewentualną odmową udzielenia porady, 

 wymóg przyjścia dziecka z opiekunem prawnym jest niewłaściwym rozwiązaniem, 
ponieważ dziecko szuka samodzielnie pomocy, kiedy nie znajduje wsparcia w rodzinie  
i opiekunach prawnych,  

 integrowanie w sferę prywatną w przypadku kategorii wykluczenia społecznego  
i konieczności weryfikowania sytuacji choroby, sieroctwa , 

 ponowna stygmatyzacja - wymuszanie określania własnej tożsamości przez chorobę, 
ubóstwo, sieroctwo (np. obowiązek przechowywania wypisu z ośrodka opiekuńczo-
wychowawczego dla potwierdzenia uprawnień do nieodpłatnej pomocy poradniczej). 

 
W odniesieniu do wariantu proponującego powszechny nieodpłatny dostęp do informacji  
i porad prawno-obywatelskich podkreślano natomiast, że jego atutami są: powszechność, 
podnoszenie świadomości prawnej obywateli, przeznaczanie czasu doradców na rozwiązywanie 
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problemów klientów a nie na biurokrację związaną z koniecznością weryfikacji dokumentów. 
Zagrożenia natomiast widziano w możliwych nadużyciach (korzystanie z pomocy przez osoby, 
które stać na usługę prawnika), kolejkach spowodowanych liczbą chętnych, protestach 
środowiska prawniczego. 
 

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

W odniesieniu do finansowania oraz organizacji systemu ppio uczestnicy konsultacji podkreślali, 

że bardzo ważną sprawą dla nich i dla ich beneficjantów jest zapewnienie ciągłości poradnictwa. 

Ciągłość natomiast wiąże się zapewnieniem finansowania. Bez względu na to jakie instytucje 

zajmą się w przyszłości dystrybucją środków rekomendowano wprowadzenie dotacji 

wieloletnich.   

W odniesieniu do instytucji, które miałyby nadzorować system postulowano, aby takie 

uprawniania przyznane były wyłącznie instytucji przyznającej dotacje. Zważywszy na fakt,  

że w niektórych wariantach organizacji systemu ppio rolą kontrolną przypisano samorządom 

gminnym lub powiatowym, uczestnicy konsultacji zawracali uwagę, że niejednokrotnie osoby 

zgłaszające się po pomoc są w konflikcie z organami powyżej wspomnianych władz 

samorządowych. Gdyby więc instytucje te miały przyznawać fundusze i kontrolować ośrodki 

poradnicze, mogłoby dochodzić do konfliktu interesów. Ponadto bardzo wątpliwe wydawało się 

organizacjom, aby na szczeblu gminnym i powiatowym znalazły się środki na poradnictwo. 

Poradnictwo jest wpisane w zadania instytucji samorządowych, a jednak nie mogą one sobie 

poradzić z tymi zadaniami ze względu na inne priorytety.  Dlatego też rekomendowano, aby 

dystrybucją środków i kontrolą zajmowały się samorządy wojewódzkie. Są one na tyle blisko 

ośrodków poradniczych, aby móc wywiązać się z obowiązków kontrolnych, a na tyle daleko by 

na ich decyzje nie wpływały polityczne uwarunkowania. 

W odniesieniu natomiast do Rady Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - instytucji 

odpowiedzialnej za wyznaczanie polityki dotyczącej poradnictwa oraz za standaryzację 

rekomendowano, aby składała się z reprezentantów kilku środowisk – sektora publicznego, 

środowiska akademickiego i środowiska praktyków (organizacji pozarządowych świadczących 

usługi informacyjne i poradnicze). 

 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

usługodawcy 

Wśród podmiotów świadczących usługi w ramach systemu ppio uczestnicy konsultacji widzieli 

przede wszystkim organizacje pozarządowe. W wyniku dyskusji uznano jednak, że ze względu na 

potrzebę pomocy prawnej i informacyjnej oraz liczbę potencjalnych beneficjentów można 
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zaakceptować w systemie ppio obecność wielu podmiotów świadczących nieodpłatnie usługi 

poradnicze (kancelarie, biura poselskie, instytucje samorządowe). Dla uczestników konsultacji 

nie oznaczało to jednak, że wszystkie te podmioty powinny mieć prawo do ubiegania się o środki 

zagwarantowane w systemie na poradnictwo. Jedynie obecność w systemie ppio instytucji 

samorządowych budziła pewne zastrzeżenia. Uważano, że bardzo prawdopodobne jest 

zaistnienie sytuacji, kiedy klient chciałby upewnić się co do decyzji wydanej przez urząd gminny 

lub inny podmiot publiczny, albo chciałby odwoływać się lub zaskarżyć niekorzystaną dla niego 

decyzję. Zachodziłby wówczas konflikt interesów i trudno wyobrazić sobie, aby osoby 

zatrudnione w instytucjach samorządowych mogły doradzać „przeciwko” swojemu pracodawcy. 

standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego i certyfikacja usługodawców 

Przy wielu głosach akceptujących wprowadzanie ujednoliconych zasad świadczenia usług  

i dostrzegających wartość w certyfikacji, bardzo mocno wybrzmiewało też stanowisko 

przeciwne.  

Jako zalety certyfikacji połączonej ze standaryzacją wymieniano: 

 gwarancję jakości porad, 

 porównywalność usług poradnictwa prawno-obywatelskiego w skali całego kraju, 

 ułatwienie współpracy pomiędzy placówkami świadczącymi usługi poradnicze  

i informacyjne, 

 ułatwienie podjęcia decyzji grantodawcy, 

 podniesienie rangi placówki/ośrodka4. 

 

Obawiano się natomiast, że certyfikacja będzie opierała się na ustalonych odgórnie, 

abstrahujących od rzeczywistości kryteriach i że przełoży się na dostęp do środków finansowych,  

co uniemożliwi działanie wielu, małym organizacjom5.  

W związku z powyższym rekomendowano stworzenie wielostopniowej certyfikacji opartej  

na kryteriach pozafinansowych takich jak np. doświadczenie i kwalifikacje doradców. 

Podkreślano również, że certyfikaty powinny być nadawane w celu potwierdzenia jakości usług 

świadczonych przez placówki poradnicze. Zdaniem uczestników konsultacji standard minimum 

będący podstawą przyznania certyfikatu obejmować powinien następujące obszary: 

 kompetencje dostawców (wykształcenie i doświadczenie kadry), 

 metody świadczenia usług (różnorodność metod stosowanych przez usługodawcę), 

                                                           
4 Jako przykład właściwego podejścia do standaryzacji i certyfikacji podano działania Fundacji Pracownia Badań i Innowacji 

Społecznych "Stocznia", która opracowała i realizuje programu pod nazwą Dobry Wolontariat, w ramach którego powstał system 

edukacyjno-certyfikujący, odnoszący się do wcześniej przeprowadzonych badań dotyczących współpracy organizacji pozarządowych  

z wolontariuszami. 

5 Na tych opiniach zaważyło doświadczenie z wdrożenia EFS i niedostosowanie zasad funduszu do specyfiki działań małych 

organizacji. 
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 wartości uznane za fundament działalności wyrażone w kodeksie etycznym, 

 doświadczenie usługodawcy - minimum rok działalności, 

 zaplecze techniczne i lokalowe (lokal w centrum miasta, łatwy dojazd; dostępność dla 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku; wydzielone miejsce do 

przeprowadzenia rozmowy z klientem gwarantujące zachowanie poufności rozmowy; 

oznakowanie na zewnątrz budynku pozwalające dotrzeć klientowi do punktu porad; 

komputer, drukarka, fax, dostęp do Internetu), 

 zgodna na poddanie się obowiązkom wynikającym z uczestniczenia w systemie ppio, 

 dokumentacja usług poradniczych, 

 informacje dla klienta (precyzyjna informacja o zakresie, zasadach i sposobie 

świadczonych usług, o godzinach pracy udzielania punktu poradniczego). 

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy konsultacji zastanawiając się nad tym, kto powinien udzielać porad prawnych  

i obywatelskich, zwracali uwagę, że w powszechnym odbiorze wydawać by się mogło, że 

powinni to być prawnicy. Osoby z wyksztalceniem prawniczym oprócz oczywistej wiedzy 

dotyczącej przepisów i ich zastosowania w praktyce potrafią przewidywać skutki cywilno-prawne 

decyzji. Praktyka pokazuje jednak, że te same kompetencje może mieć również osoba z dużym 

doświadczeniem zdobytym np. w pracy w administracji.  

Uczestnikom konsultacji trudno było jednoznacznie zdecydować, czy doradcami w punktach 

informacji i porad obywatelskich powinni być wyłącznie prawnicy. Uczestnicy spotkania nie 

rozstrzygnęli tego problemu, podkreślali natomiast, że w pracy doradczej liczą się: wiedza, 

doświadczenie, umiejętności komunikacyjne i wewnętrzna motywacja do niesienia pomocy.   

Podkreślano, że warto, aby jako doradcy w biurach ppio pracowali studenci prawa, w celu 

zdobywania doświadczenie i uczenia się kontaktu z klientem. 

profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa  

W czasie konsultacji wskazywano, że wiele pożądanych cech i umiejętności doradcy 

obywatelskiego możliwa jest do zweryfikowania jedynie w rozmowie kwalifikacyjnej  

oraz w obserwacji stylu pracy. Wśród najważniejszych atutów pracowników biur ppio 

wymieniano: 

 wiedzę uniwersytecką potwierdzoną dyplomem wyższej uczelni, 

 doświadczenie poświadczone dokumentami, 

 umiejętności interpersonalne potrzebne w relacjach z klientami potwierdzone  

np. certyfikatami szkoleń, 

 znajomość specyfiki regionu, gdzie udzielane są porady, 

 umiejętność pracy z ludźmi,  

 umiejętność nawiązywania kontaktu, 
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 empatia, 

 analityczne myślenie, 

 umiejętność radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi,  

 zaangażowanie społeczne, 

 kultura osobista, 

 tolerancja dla odmienności, 

 umiejętność zachowania neutralności i obiektywizmu, 

 podchodzenie do spraw bez oceniania ich rangi wg własnych kryteriów, 

 dyskrecję, 

 punktualność. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy konsultacji, dzieląc się doświadczeniem odnośnie sposobu udzielania informacji  

i porad prawno-obywatelskich, informowali, że najczęściej usługi te świadczone są  

w ich organizacjach w czasie osobistego spotkania doradcy z klientem. Nie oznacza to, że każda 

organizacja ma własny lokal, w którym może przyjąć beneficjentów. Porady udzielane są  

w siedzibach innych podmiotów typu biblioteka publiczna, urząd gminy, Ośrodek Pomocy 

Społecznej.  

W odniesieniu do proponowanego w jednym z wariantów w modelu ppio obowiązku 

przekazywania klientowi porady na piśmie, uczestnicy podkreślali, że udokumentowanie porady 

nie jest potrzebą klienta a wyłącznie instytucji kontrolnych. Ponadto pisemne opracowanie 

odpowiedzi na pytanie klienta bardzo wydłużyłoby czas przygotowania i udzielenia porady, co 

nie jest korzystne ani dla klienta ani dla doradcy. 

Kontakt internetowy, telefoniczny sprawdza się natomiast w sytuacjach, kiedy klient nie ma 

możliwości przyjścia na spotkanie (np. w związku z niepełnosprawnością). Kontakt inny niż 

osobisty dobrze sprawdza się również w przypadku prostych spraw, krótkich porad lub 

informacji, które raczej dotyczą procedur.  

Zważywszy, że w pracy poradniczej pojawiają się często te same lub bardzo podobne problemy, 

wartościowe wydawało się uczestnikom konsultacji upublicznianie na stronach internetowych/w 

broszurach materiałów uwzględniających najczęściej pojawiające się sprawy. W Internecie 

ponadto przydatne byłoby umieszczanie ogólnie dostępnych wzorów pism, wykładów, 

seminariów.  
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Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Zaproponowane w modelu ppio metody monitoringu i kontroli wymagały najpierw 

doprecyzowania znaczenia pojęć używanych w tekście konsultowanego dokumentu. Szczególnie 

odbiegało od definicji proponowanych w modelu rozumienie pojęć ewaluacji i autoewaluacji6.  

 

Uczestnicy konsultacji informowali, że prowadzona w ich organizacjach dokumentacja usług, jak 

i okresowe sprawozdania związane są z koniecznością rozliczania otrzymanych dotacji  

oraz ubieganiem się o kolejne. Sponsorzy określają wzory, według których prowadzona jest 

dokumentacja pracy. Przy każdej dotacji wymogi mogą być inne, bo zależą od grantodawcy. 

Największy problem powstaje w sytuacji, kiedy środki równolegle zostały przyznane  z różnych 

źródeł i wymagają osobnej dokumentacji.  

 

Najczęściej stosowanymi dokumentami są: karta klienta, rejestr problemów, z jakimi przychodzą 

klienci oraz ankieta satysfakcji. W wielu wypadkach dokumentacja przechowywana jest w wersji 

papierowej, a tak zgromadzony i archiwizowany materiał rzadko jest przedmiotem późniejszych 

analiz. Mniejsze organizacje, które skutecznie świadczą pomoc poradniczą, często nie mogą 

pozwolić sobie na zakup sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania, czy też 

na zatrudnienie osób, które mogłyby zająć się prowadzeniem obszernej dokumentacji. Również  

z powodu bardzo ograniczonych środków finansowych mniejsze organizacje, opierające często 

swoją działalność na pracy społeczników, nie mogą pozwolić sobie na zlecenie przeprowadzenia 

zewnętrznej ewaluacji. 

 

Proponowany w modelu ppio monitoring został jednak uznany za pożyteczny, gdyż informacje  

o klientach i kategoriach spraw pomogłyby lepiej identyfikować problemy społeczne  

w poszczególnych regionach oraz mogłyby skutkować rekomendacjami dotyczącymi zmian 

legislacyjnych. Uczestnicy spotkania zaznaczali jednak, że monitoring miałby sens, jeśli 

przeprowadzany byłby na podstawie dokumentacji tworzonej i archiwizowanej w wersji 

elektronicznej.  

 

System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Temat systemu wsparcia dla instytucji poradniczych i samych doradców nie został rozwinięty  

w czasie konsultacji. Niemniej jednak jako najważniejszą z punktu widzenia działalności 

placówek poradniczych wymieniono potrzebę stworzenia: 

 ogólnie dostępnego repozytorium zawierającego wzory pism, wykłady, seminaria 

związane z zakresem poradnictwa prawno-obywatelskiego, 

                                                           
6 Autoewaluacja rozumiana była jako badanie procesów wewnątrz organizacji przez nią samą, gdy tymczasem w modelu pojęcie 

zostało zawężone do badania satysfakcji klineta. 
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 konieczność powstania i aktualizowania mapy punktów poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce, 

 powstanie mechanizmów finansowych zapewniających ciągłość świadczenia usług 

poradniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii 

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów 

modelu 
 

beneficjenci  

Uczestnicy konsultacji w Zielonej Górze w głosowaniu nad najbardziej zasadnym wariantem 

modelu ppio odnoszącym się do beneficjentów wybrali wariant wprowadzający powszechny 
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dostęp do informacji oraz ograniczony dostęp do porad prawno-obywatelskich uwarunkowany 

kryterium spraw i wynagrodzenia. Za takim rozwiązaniem oddano 74% głosów. 

Za najłatwiejszy we wprowadzeniu w życie uznano natomiast wariant powszechnego dostępu  

do informacji i porad prawno-obywatelskich (55% głosów). Jako drugi w kolejności (39% głosów) 

wybrano wariant wprowadzający powszechny dostęp do informacji oraz ograniczony przez 

kryterium spraw i wynagrodzenia w odniesieniu do porad prawno-obywatelskich.  

 

Za wariantem wprowadzającym kryteria spraw w odniesieniu do porad przemawiały zdaniem 

uczestnikiem następujące argumenty: 

 łatwiejsze finansowanie systemu ppio przy wprowadzeniu ograniczeń w dostępie, 

 stosowanie kryteriów odnoszących się sytuacji finansowej lub życiowej (wykluczenie 

społeczne) pozwala adresować pomoc do osób szczególnie potrzebujących, 

 wprowadzenie kategorii spraw może w istotny sposób wpłynąć na wyspecjalizowanie się 

poradnictwa, na uwspólnienie standardów, porównywalność w różnych ośrodkach 

poradniczych, 

 mniejsze niebezpieczeństwo nadużyć przy korzystaniu z pomocy niż w przypadku 

dostępu bez ograniczeń. 

 

organizacja systemu 

W odniesieniu do instytucji, które miałyby nadzorować ośrodki poradnicze uznano,  

że uprawniania kontrolne powinny być przyznane wyłącznie instytucji udzielającej dotacji. 

Rekomendowano, aby dystrybucją środków i kontrolą zajmowały się samorządy wojewódzkie. 

Zdaniem organizacji urzędy wojewódzkie są na tyle blisko ośrodków poradniczych, aby móc 

wywiązać się z obowiązków kontrolnych i na tyle daleko by na ich decyzje nie wpływały 

uwarunkowania polityczne. 

Zważywszy na fakt, że w niektórych wariantach organizacji systemu ppio rolą kontrolną 

przypisano samorządom gminnym lub powiatowym, uczestnicy konsultacji zawracali uwagę,  

że niejednokrotnie osoby zgłaszające się po pomoc są w konflikcie z organami władz gminnych 

lub powiatowych. Gdyby więc instytucje te miały przyznawać fundusze i kontrolować ośrodki 

poradnicze, nie udałoby się uniknąć konfliktu interesów. Ponadto bardzo wątpliwe wydawało się 

organizacjom, aby na szczeblu gminnym i powiatowym znalazły się środki finansowe na 

poradnictwo prawno-obywatelskie.  

usługodawcy 

W wyniku dyskusji uznano, że wobec dużej liczby osób potrzebujących wsparcia w postaci 

dostępu do nieodpłatnej informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego można zaakceptować 

w systemie ppio obecność wielu podmiotów świadczących takie usługi (kancelarie, biura 

poselskie, instytucje samorządowe). Dla uczestników konsultacji nie oznaczało to jednak,  
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że wszystkie te podmioty powinny mieć prawo do ubiegania się o środki finansowe 

zagwarantowane w systemie.  

Wszystkie podmioty objęte systemem ppio powinny natomiast spełniać wymogi uwspólnione 

standaryzacji. Potwierdzeniem spełniania standardów mógłby być certyfikat. Zaletami 

certyfikacji połączonej ze standaryzacją są: 

 gwarancja jakości porad, 

 porównywalność usług poradnictwa prawno-obywatelskiego w skali całego kraju, 

 ułatwienie współpracy pomiędzy placówkami świadczącymi usługi poradnicze  

i informacyjne, 

 ułatwienie decyzji grantodawcy o przyznaniu dotacji, 

 podniesienie rangi placówki/ośrodka, 

 ułatwienie promocji ośrodków ppio. 

 

Obawiano się natomiast, że certyfikacja będzie opierała się na ustalonych odgórnie, 

abstrahujących od możliwości organizacji kryteriach i że przełoży się na finansowanie,  

co w praktyce pogłębi podziały między organizacjami. Na tych opiniach zaważyło doświadczenie  

z wdrożenia EFS i niedostosowaniem zasad funduszu do specyfiki działań małych organizacji. 

W związku z powyższym rekomendowano stworzenie wielostopniowej certyfikacji opartej  

na kryteriach pozafinansowych. Podkreślano również, że certyfikaty powinny być nadawane  

w celu potwierdzenia jakości usług świadczonych przez placówki poradnicze. 

osoby udzielające porad 

Uczestnikom konsultacji trudno było jednoznacznie zdecydować, czy doradcami w punktach 

informacji i porad obywatelskich powinni być wyłącznie prawnicy. Praktyka pracy doradczej 

pokazuje bowiem, że obok wykształcenia równie ważne są: znajomość specyfiki regionu, gdzie 

udzielane są porady, umiejętność pracy z ludźmi, umiejętność nawiązywania kontaktu, empatia, 

analityczne myślenie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi, 

zaangażowanie społeczne. 

metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy konsultacji dzieląc się doświadczeniem odnośnie sposobu udzielania informacji  

i porad prawno-obywatelskich, informowali, że najczęściej usługi te w ich organizacjach 

świadczone są w czasie osobistego spotkania doradcy z klientem. Kontakt inny niż osobisty 

dobrze sprawdza się w przypadku prostych spraw, porad lub informacji, które dotyczą procedur 

oraz w sytuacjach, kiedy beneficjent nie może dojechać do ośrodka.  

W odniesieniu do proponowanego w jednym z wariantów w modelu ppio obowiązku 

opracowywania i przekazywania klientowi porady na piśmie, uczestnicy podkreślali,  

że dokumentowanie porady nie jest potrzebą klienta a wyłącznie instytucji sprawujących 
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nadzór. Ponadto przygotowywanie wersji porad na piśmie w sposób znaczący wydłużałoby czas 

obsługi beneficjentów a to nie byłoby korzystne ani dla klienta ani dla doradcy. 

Zważywszy, że dużo osób korzystających z pomocy ośrodków poradniczych ma podobne, jeśli nie 

te same problemy, wartościowe wydawało się uczestnikom konsultacji prezentowanie na 

stronach internetowych/w broszurach materiałów uwzględniających najczęściej pojawiające się 

sprawy. W Internecie przydatne byłoby umieszczanie ogólnie dostępnych wzorów pism, 

wykładów, seminariów. 

kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie efektowności  

i skuteczności systemu 

Najczęściej stosowanymi w pracy organizacji poradniczych są: karta klienta, rejestr problemów, 

 z jakimi przychodzą klienci oraz ankieta satysfakcji.  W wielu wypadkach dokumentacja 

przechowywana jest w wersji papierowej. Tak zgromadzony i archiwizowany materiał rzadko 

staje przedmiotem późniejszych analiz. Prowadzona w organizacjach dokumentacja 

świadczonych usług, jak i okresowo przygotowywane sprawozdania służą najczęściej rozliczaniu 

otrzymanych dotacji oraz ubieganiem się o kolejne. Sponsorzy określają wzory, według których 

prowadzona jest dokumentacja. Przy każdej dotacji wymogi mogą być inne. Największy problem 

powstaje w sytuacji, kiedy środki równolegle zostały przyznane  z różnych źródeł i wymagają 

osobnej ewidencji. Kontrole najczęściej przeprowadzają grantodawcy. 

 

Z powodu ograniczonych środków finansowych mniejsze organizacje opierające działalność 

zazwyczaj na pracy społeczników nie mogą pozwolić sobie na zlecenie przeprowadzenia 

zewnętrznej ewaluacji, nie stać ich na sprzęt komputerowy i odpowiednie oprogramowanie. 

Sytuacja ta powinna zdaniem uczestników konsultacji zostać wzięta pod uwagę przy ustalaniu 

standardów oraz wymogów dotyczących badania efektywności podmiotów objętych systemem 

ppio. Sposób ewidencjonowania pracy musiałby zostać tak zaplanowany i zorganizowany, aby 

umożliwić kontrolę jakości poprzez rozwiązania techniczne jak najbardziej przyjazne w obsłudze.  

 

 

system wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Za najważniejsze z punktu widzenia działalności placówek poradniczych w odniesieniu  

do systemu wsparcia uczestnicy konsultacji wymieniali: 

 potrzebę stworzenia ogólnie dostępnego repozytorium zawierającego wzory pism, 

wykłady, seminaria odnośnie różnych dziedzin stanowiących zakres poradnictwa 

prawno-obywatelskiego, 

 stworzenie i aktualizowanie mapy punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego  

w Polsce, 

 opracowanie i wdrożenie mechanizmów finansowych zapewniających ciągłość 

świadczenia usług poradniczych. 



                               

 

 

 

 

 

 

 

 

System bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce 
 

Raport z konsultacji rozwiązań modelowych z organizacjami 

pozarządowymi, Szczecin, 21.03.2013 r.  
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Szczecin, 21.03.2013 r. 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelowych rozwiązań poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(w skrócie ppio) udział wzięło osiem osób reprezentujących poniżej wymienione organizacje 

pozarządowe: 

 

1. Biuro Porad Obywatelskich (Szczecin), 

2. Biuro Porad Prawnych SMD - Koło w Szczecinie (Szczecin), 

3. Ośrodek Adopcyjny SKR (Szczecin), 

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zachodniopomorski Ośrodek Regionalny (Szczecin), 

5. Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie - Ośrodek Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem (Szczecin), 

6. Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZAFOS (Szczecin), 

7. Stowarzyszenie Razem Łatwiej. 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi   

za konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca rozwiązania modelowe 

wypracowane przez Partnerów projektu ppio), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy konsultacji w głosowaniu nad zaproponowanymi w modelu ppio wariantami 

określającymi beneficjentów poradnictwa obywatelskiego poprali wariant zakładający 

powszechny dostęp do usług poradniczych. Na wariant ten oddano 73% głosów, uznając go za 

najbardziej zasadny oraz 100% głosów, wyrażając przekonanie o łatwości wprowadzenia takiego 

rozwiązania. Jako drugi co do zasadności został wybrany wariant wprowadzający kryterium 

spraw i wynagrodzenia w odniesieniu do porad prawno-obywatelskich (powszechny, 

nieograniczony i bezpłatny do informacji). Oddano na niego 27% głosów. Żadnego głosu nie 

uzyskały pozostałe warianty ograniczające dostęp do poradnictwa. 

 

W przypadku wariantu zakładającego powszechny, nieodpłatny dostęp do informacji  

i poradnictwa prawno-obywatelskiego za wartość uznano, że wariant ten nikogo nie wyklucza  

a doradcy koncentrują się na sprawach klientów, nie poświęcając czasu na weryfikację 

zaświadczeń potwierdzających spełnianie przez beneficjentów określonych kryteriów. Efektem 

wprowadzenia takiego modelu ppio byłoby podniesienie świadomości prawnej wśród obywateli.  

 

Niebezpieczeństwem powszechnego dostępu do poradnictwa są natomiast: prawdopodobne 

wydłużenie czasu oczekiwania na poradę ze względu na potencjalną liczbę klientów, brak 

możliwości odmówienia udzielenia porady, bo nie istnieją kryteria, dzięki którym wykluczone 

mogłyby zostać osoby nadużywające pomocy świadczonej w ramach systemu ppio; skrócenie 

czasu na obsługę pojedynczego beneficjenta związana z większą liczbą klientów; możliwe 

obniżenie jakości porad i w konsekwencji utrata zaufania do instytucji poradniczych 

 

Organizacje pozarządowe sugerowały, aby doradca miał możliwość oceny, czy udzielić porady 

czy nie a podstawą ewentualnej odmowy powinien być regulamin udzielania porad. Powodem 

odmowy mogłoby być prawdopodobieństwo uzyskania przez klienta znacznej korzyści 

majątkowej w wyniku uzyskania bezpłatnej pomocy (taką sprawę z powodzeniem mogłaby 

poprowadzić kancelaria prawna). 

 

Jeśli natomiast miałby zostać wprowadzony wariant ograniczający dostęp poradnictwa,  

to kryteria nie powinny dotyczyć dochodów a jedynie rodzaju spraw, z jakimi przychodzą klienci. 

Zaletą takiego modelu byłyby: wzrost jakości usług, wzbogacenie materiałów poradniczych, 

lepsze przygotowanie doradców ze względu na specjalizację punktów poradniczych w określonej 

kategorii spraw a gromadzone dane pozwoliłyby w przyszłości na weryfikacje kryteriów. 
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W odniesieniu do pozostałych propozycji modelu ppio ograniczających dostęp dla beneficjentów 

uznano, że ich wartością jest adresowanie pomocy do osób, które najbardziej potrzebują 

pomocy oraz fakt, że wraz z ograniczeniem dostępności do poradnictwa może wzrosnąć jego 

wartość. Wady przewyższały jednak zdaniem uczestników zalety wariantów wprowadzających 

kryteria zarówno wobec informacji jak wobec porad prawno-obywatelskich. Wśród słabych 

stron i zagrożeń wymieniano: 

 niezgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej1 oraz dyrektywami Ministerstwa 

Sprawiedliwości i Unii Europejskiej2 stosowanymi w pracy z ofiarami przestępstw, 

 zawężanie dostępności do informacji prezentowane w jednym z wariantów jest 

sprzeczne z ideą budowania społeczeństwa obywatelskiego, 

 brak podstaw w obecnym systemie prawnym do żądania od klientów zaświadczeń 

weryfikujących status osoby zgłaszającej się po pomoc, 

 wykluczenie osób, które nie wyrażą zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

 zbyt sztywno potraktowane kryterium dochodowe dla osób fizycznych, 

 kryterium dochodowe w wysokości 50 tysięcy zł. w stosunku do organizacji 

pozarządowych jest dyskusyjne, gdyż żadna organizacja w Polsce nie osiąga takiego 

dochodu (ewentualnie przychód), 

 zbyt ogólnie potraktowane niektóre kryteria np. w przypadku uzależnień3, 

 formalizm, biurokracja, poświęcanie czasu na weryfikację zaświadczeń zamiast  

na poradnictwo. 

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uważali, że najwłaściwszym rozwiązaniem 

dotyczącym organizacji systemu ppio byłoby oparcie go na samorządach wojewódzkich. 

                                                           
1  “Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne” - Art. 32., 1  
- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., 
przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
 
2 “(…)ofiary przestępstw powinny być za takie uznawane oraz traktowane z szacunkiem, w sposób taktowny i profesjonalny, bez 
dyskryminacji w jakiejkolwiek formie, na przykład ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy 
genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, 
majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, płeć, ekspresję i tożsamość płciową, orientację seksualną, status pobytowy czy stan 
zdrowia. We wszelkich kontaktach z właściwym organem działającym w ramach postępowania karnego i wszelkimi służbami 
mającymi kontakt z ofiarami, takimi jak służby udzielające wsparcia ofiarom lub świadczące usługi w zakresie sprawiedliwości 
naprawczej, należy brać pod uwagę sytuację osobistą, najpilniejsze potrzeby, wiek, płeć, ewentualną niepełnosprawność oraz 
poziom dojrzałości ofiar przestępstw, przy pełnym poszanowaniu ich integralności fizycznej, psychicznej i moralnej. Ofiary 
przestępstw powinny być chronione przed wtórną i ponowną wiktymizacją, zastraszaniem oraz przed odwetem, powinny otrzymać 
odpowiednie wsparcie ułatwiające odzyskanie równowagi oraz uzyskać należyty dostęp do wymiaru sprawiedliwości.”  
– Art 8 - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. Ustanawiająca normy minimalne  
w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję ramową Rady 2001/220/WsiSW. 
 
3 Uzależnienia dotyczą również nikotyny, hazardu, gier komputerowych itd.  
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Zdaniem uczestników instytucje na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do zorganizowania  

i wdrażania systemu. Z powodzeniem mogłyby być odpowiedzialne za dystrybucję środków na 

poradnictwo, przeprowadzanie otwartych konkursów ofert, kontrolę, monitoring, certyfikację. 

Poza tym za takim rozwiązaniem przemawiała łatwość kontaktu pomiędzy usługodawcami  

a instytucjami wdrażającymi i odpowiedzialnymi za system ppio.  

 

W takim wariancie znaczące miejsce miałaby Rada Pomocy Prawnej, która według uczestników 

spotkania powinna być umocowana przy jednym z ministerstw np. Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej. Zadaniem Rady byłoby zbieranie i analizowanie danych z ośrodków poradniczych 

oraz rekomendowanie na ich podstawie rozwiązań ogólnosystemowych, zmian w prawie itd.  

 

Uczestnicy spotkania sceptycznie natomiast podchodzili do propozycji zakładających,  

że finansowanie i organizacja systemu ppio miałyby być w gestii samorządów powiatowych  

i gminnych. Zdaniem organizacji należy mieć świadomość, że model pozostanie wówczas jedynie 

na papierze. Gminy i powiaty nie podołają obowiązkowi finansowania systemu ppio. Poza tym 

istnieją zbyt duże uwarunkowania polityczne, lokalne, aby nieodpłatne, niezależne poradnictwo 

mogło rozwijać się w systemie organizowanym i kontrolowanym na poziomie gmin i powiatów. 

 

Organizacjom trudno jednak było wypowiadać się w sprawach dotyczących finansowania, 

ponieważ jak stwierdzili uczestnicy trudno jest rozmawiać o finansowaniu i wariantach modelu, 

skoro brakuje szczegółowych informacji i obliczeń, ile kosztowałby system ppio. 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych na konsultacjach w Szczecinie uważali, że środki 

finansowe na prowadzenie nieodpłatnej działalności poradniczej i informacyjnej powinny być 

przekazywane jedynie podmiotom działającym not for profit. Dlatego też wśród usługodawców 

włączonych do systemu ppio widziano przede wszystkim organizacje pozarządowe,  

a wykluczano podmioty komercyjne - działające dla zysku.  

Zdaniem uczestników konsultacji usługodawcami objętymi systemem ppio powinny być 

wyłacznie podmioty zarejestrowane4, spełniające określone standardy świadczenia pomocy 

informacyjno-poradniczej. Ważne, że standardy musiałyby dotyczyć w tym samym stopniu 

wszystkich podmiotów objętych systemem niezależnie od reprezentowanego przez te podmioty 

sektora działalności (instytucje publiczne, pozarządowe, prywatne). 

                                                           
4 Usług poradniczych w ramach systemu nie mogą świadczyć grupy nieformalne ze względu na brak ram instytucjonalnych i niejasną 

odpowiedzialność za działania. 
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Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz certyfikacja usługodawców 

Zdaniem uczestników konsultacji powinny istnieć standardy dotyczące świadczenia usług  

w zakresie udzielania informacji i porad prawno-obywatelskich. Wprowadzenie ich miałoby 

znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze, uwspólnione zostałoby rozumienie pojęć dotyczących 

poradnictwa obywatelskiego; po drugie, podniesiona zostałaby jakość usług i po trzecie, 

standaryzacja wsparłby proces nawiązywania współpracy między podmiotami świadczącymi 

usługi w ramach systemu ppio.  

 

Standardy minimum powinny odnosić się do: 

 kompetencji doradców (doświadczenia, wykształcenie), 

 jakości usług, 

 obsługi klienta (zapewnienie tajemnicy, bezpieczeństwa, poufności, podejmowanie 

spraw „bez zbędnej zwłoki”), 

 prowadzenia i przechowywania dokumentacji, 

 odpowiedniego zaplecza technicznego i lokalowego (osobny pokój zapewniający 

poufność rozmowy, wyposażenie typu krzesła, biurka, zamykane szafy na 

przechowywane dokumenty w wersjach papierowych, komputer z dostępem do 

programu LEX i do Internetu, telefon), 

 informacji o ośrodku poradniczym i dostępności usług (posiadanie własnej, 

aktualizowanej strony internetowej; świadczenie usług w stałych, regularnych odstępach 

czasu, tak aby beneficjenci wiedzieli, kiedy mogą przyjść; dostępności informacji  

o zasadach udzielania pomocy), 

 obsługi administracyjnej (umawianie spotkań, powiadamianie o ewentualnym 

odwołaniu spotkania, zmianie terminu konsultacji). 

 

Spełnienie określonych standardów równoznaczne byłoby z uzyskaniem przez usługodawcę 

certyfikatu. Certyfikat potwierdzałby rangę podmiotu i byłby czytelną informacją dla klienta,  

że w danym miejscu klient uzyska odpowiednią pomoc.  

 

Uczestnicy spotkania rekomendowali, aby certyfikacja przebiegała dwustopniowo. Certyfikat 

przyznawany był automatycznie, wystarczyłoby złożenie oświadczenia, że organizacja spełnia 

określone standardy minimum. Należałoby założyć dobrą wolę składających taką deklarację. 

Kontrola następowałaby na etapie późniejszym – usługodawca mógłby uzyskać środki finansowe 

na działalność dopiero po przeprowadzonej kontroli dotyczącej spełniania zadeklarowanego 

standardu. Certyfikat można by było utracić.  

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Organizacje pozarządowe wyrażały opinie, że osoby pracujące w ośrodkach informacji  

i poradnictwa prawno-obywatelskiego powinny mieć wiedzę popartą doświadczeniem  



Konsultacje – Szczecin   
 

9 

w zakresie udzielanych porad, ale doradcy nie muszą być z wykształcenia prawnikami. Równie 

dobrze mogą sprawdzić się osoby o doświadczeniu i wiedzy z zakresu administracji, psycholodzy, 

pedagodzy. W poradnictwie obywatelskim, zdaniem uczestników konsultacji, kluczowe 

znaczenie ma doświadczenie. Warto, aby w zespole doradców były osoby o różnym 

wykształceniu, bo nawet wśród prawników istnieje specjalizacja.  

Profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa (rola zawodowego prawnika  

a rola doradcy obywatelskiego) 

Doradca obywatelski powinien mieć wiedzę prawną z zakresu udzielanych porad  

oraz stosowania prawa w praktyce a także umiejętność przekazania tej wiedzy w sposób 

dostosowany do odbiorcy. Ważne, aby miał również umiejętność nawiązywania kontaktu. 

Doradca obywatelski powinien być: empatyczny, bezstronny, asertywny, rzetelny; powinien 

umieć zachować tajemnicę, wstrzymać się od wartościowania spraw klientów oraz traktować  

z szacunkiem każdego klienta, uznając i respektując godność osoby, której świadczona jest 

pomoc.  

Najłatwiej w stosunku do doradców weryfikować wiedzę. Umiejętności interpersonalne  

są trudniejsze do sprawdzenia szczególnie na poziomie rekrutacji. Weryfikuje je czas. Dlatego 

zdaniem uczestników konsultacji warto, aby doradcy byli wprowadzani przez bardziej 

doświadczone osoby i najlepiej, aby rozpoczynali pracę w ośrodkach poradniczych jako 

wolontariusze. 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Organizacje pytane o doświadczenia w zakresie sposobu udzielania porad stwierdzały,  

że najmniej obarczoną ryzykiem błędu i preferowaną zarówno przez doradców, jak  

i klientów metodą jest bezpośredni kontakt osobisty w punkcie poradniczym. Praktykowane  

są też porady mobilne, kiedy doradca dojeżdża do klienta np. w związku z niepełnosprawnością 

osoby zgłaszającej się po pomoc. Rzadko udzielane są porady przez telefon  

albo e-mail. Porady na odległość, kiedy doradcy nie mają dostępu do dokumentacji są obarczone 

większym ryzykiem błędu.  

Doradcy nie przygotowują dla klientów opracowanej pisemnie treści porad. Są jednak sytuacje, 

kiedy informacja/porada jest przekazywana w formie pisemnej. Dzieje się tak w przypadku, 

kiedy klient nie może dojechać do punktu poradniczego i jedynym sposobem udzielenia pomocy 

jest kontakt przez e-mail lub list.  

Ze względu na coraz większy dostęp do Internetu oraz szybki rozwój serwisów społecznościach 

uczestnicy konsultacji uznali, że warto zacząć wykorzystywać w pracy ośrodków poradniczych 

internetowe sposoby komunikacji. Szczególnie wartościowe byłoby to w przypadku typowych 

sytuacji, z jakimi przychodzą beneficjenci, kiedy to opisując najczęściej pojawiające się problemy 
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i rozwiązania można byłoby dostarczyć informacji, po które kolejni klienci nie musieliby już 

przychodzić bezpośrednio do punktu porad.  

Organizacje pozarządowe sygnalizowały, że są otwarte na stosowanie nowoczesnych technologii 

w poradnictwie obywatelskim. Trudno jednak było wyobrazić sobie uczestnikom konsultacji, jak 

mogłyby wyglądać aplikacje przygotowane np. na tablety lub smartfony. Wyrażano jednak 

przekonanie, że w przyszłości takie rozwiązania mogłyby funkcjonować.  

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Organizacje pozarządowe w czasie spotkania konsultacyjnego starały się odpowiedzieć  

na pytania, co należałoby kontrolować i w jaki sposób w odniesieniu do działalności 

usługodawców systemu ppio. Nie było wątpliwości, że kontrola jest konieczna, szczególnie jeśli 

usługodawcy korzystają ze środków publicznych na realizację zadań. Już sama obecność  

w systemie ppio zakładałaby zgodę na poddanie się zewnętrznej kontroli przez podmioty 

świadczące usługi informacji i porad prawno-obywatelskich.  

 

Kontrola, zdaniem uczestników konsultacji, powinna dotyczyć: rzetelności porad i informacji, 

jakości obsługi oraz spełniania standardów.  

 

Same organizacje stosują w swojej pracy systemy umożliwiające wewnętrzną ewaluację, zbierają 

dane o kategoriach spraw, profilu beneficjentów, czasie poświęconym na kontakt z klientem. 

Prowadzą ewidencję udzielonych porad. Sprawdzają też satysfakcję klientów – najczęściej 

poprzez ankiety. Chciałaby jednak badać również efektywność, skuteczność swojej pracy. 

 

W odniesieniu do systemu ppio uczestnicy uważali, że elementem sieciowania usługodawców, 

uwspólniania standardów powinno być wdrożenie centralnego systemu informatycznego. 

System ten powinien umożliwiać sprawne rejestrowanie usług. Taki system umożliwiałoby 

zbieranie danych z całej Polski oraz porównywalność działań.  

 

System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Najważniejszymi narzędziami wymienianymi w trakcie spotkania konsultacyjnego a dotyczącymi 

wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców były: 

 elektroniczne repozytorium wzorów pism, 

 baza należących do systemu ppio organizacji certyfikowanych, do których w razie 

potrzeby można kierować beneficjentów, mając pewność, że przekierowuje się klientów 
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do miejsc o tym samym standardzie działania, gdzie pomoc udzielana jest na tych 

samych zasadach, 

 materiały informacyjne o punktach poradniczych dostępne w instytucjach publicznych, 

 centralny system informatyczny umożliwiający sprawne rejestrowanie usług, zbieranie 

danych z całej Polski, 

 wspólna promocja poradnictwa i punktów poradniczych pod jednym szyldem 

pozwalająca przezwyciężyć sytuacje, kiedy organizacje muszą liczyć same na siebie przy 

ograniczonych środkach na promocję. 
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Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 
 

Beneficjenci  

Uczestnicy konsultacji w głosowaniu nad zaproponowanymi w modelu ppio wariantami 

określającymi beneficjentów poradnictwa obywatelskiego poprali powszechny dostęp do usług 

poradniczych. Na ten wariant oddano 73% głosów, uznając go za najbardziej zasadny oraz 100% 

głosów, wyrażając przekonanie o łatwości wprowadzenia takiego modelu. Drugim wybranym 

przez organizacje wariantem był wariant wprowadzający kryterium spraw i wynagrodzenia  

w odniesieniu jedynie do porad prawno-obywatelskich (dostęp do informacji jest powszechny, 

nieograniczony i bezpłatny). Oddano na niego 27% głosów. Żadnego głosu nie uzyskały pozostałe 

warianty ograniczające dostęp do poradnictwa. 

 

W przypadku wariantu zakładającego powszechny, nieodpłatny dostęp do informacji  

i poradnictwa prawno-obywatelskiego za wartość uznano, że wariant ten nikogo nie wyklucza  

a doradcy koncentrują się na sprawie klienta, nie tracąc czasu na weryfikację dokumentów 

potwierdzających spełnianie kryteriów dostępu.  

 

Organizacje pozarządowe sugerowały jednak, aby doradca miał możliwość odmówienia 

udzielenia porady. Powodem odmowy mogłoby być prawdopodobieństwo uzyskania przez 

klienta znacznej korzyści majątkowej w wyniku konsultacji. Podstawą ewentualnej odmowy 

powinien być regulamin udzielania porad.  

 

Jeśli natomiast miałby zostać wprowadzony wariant ograniczający dostęp do poradnictwa,  

to kryteria powinny dotyczyć jedynie kategorii spraw (a nie osiąganych dochodów). Zaletą 

takiego modelu byłyby: wzrost jakości usług, wzbogacenie materiałów poradniczych, lepsze 

przygotowanie doradców ze względu na specjalizację punktów poradniczych w określonej 

kategorii spraw, a gromadzone dane pozwoliłyby w przyszłości na weryfikacje kryteriów. 

Organizacja systemu 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych uważali, że najwłaściwszym rozwiązaniem 

dotyczącym organizacji systemu ppio byłoby oparcie go na samorządach wojewódzkich. 

Zdaniem uczestników instytucje na szczeblu wojewódzkim są przygotowane do zorganizowania  

i wdrażanie systemu. Z powodzeniem mogłyby być odpowiedzialne za dystrybucję środków na 

poradnictwo, przeprowadzanie otwartych konkursów ofert, kontrolę, monitoring, certyfikację. 

Poza tym za takim rozwiązaniem przemawiała łatwość kontaktu pomiędzy usługodawcami  

a instytucjami wdrażającymi i odpowiedzialnymi za system ppio.  
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W takim wariancie znaczące miejsce miałaby Rada Pomocy Prawnej, która według uczestników 

spotkania powinna być umocowana przy jednym z ministerstw np. Ministerstwie Pracy i Polityki 

Społecznej. Zadaniem Rady byłoby zbieranie i analizowanie danych z ośrodków poradniczych  

w całej Polsce oraz rekomendowanie na ich podstawie rozwiązań ogólnosystemowych, zmian  

w prawie itd.  

 

Uczestnicy spotkania sceptycznie podchodzili do propozycji zakładających, że finansowanie  

i organizacja systemu ppio miałyby być w gestii samorządów powiatowych i gminnych. Gminy  

i powiaty nie podołają obowiązkowi finansowania systemu ppio. Poza tym istnieją zbyt duże 

uwarunkowania polityczne, lokalne, aby nieodpłatne, niezależne poradnictwo mogło rozwijać się 

w systemie organizowanym i kontrolowanym na poziomie gmin i powiatów. 

Usługodawcy 

Zdaniem uczestników konsultacji jedynie podmioty zarejestrowane5, spełniające określony 

standard świadczenia pomocy informacyjno-poradniczej mogłyby zostać włączone do systemu 

ppio. Środki finansowe na prowadzenie nieodpłatnej działalności poradniczej i informacyjnej 

powinny uzyskiwać jedynie podmioty działające not for profit. Najwłaściwszymi podmiotami 

spełniającymi te kryteria byłyby organizacje pozarządowe. 

Osoby udzielające porad 

Uczestnicy konsultacji wyrażali opinię, że doradcami nie muszą być wyłącznie osoby  

z wykształceniem prawniczym. Warto, aby w zespole doradców były osoby o różnym 

wykształceniu i doświadczeniu. Równie dobrze co prawnicy mogą sprawdzić się np. 

psycholodzy, pedagodzy, osoby o doświadczeniu i wiedzy z zakresu administracji.  

Doradca obywatelski oprócz znajomości przepisów i wiedzy, jak stosować prawo w praktyce, 

powinien umieć przekazać informacje w sposób dostosowany do odbiorcy. W podejściu do 

klienta ważne są też empatia, szacunek, powaga, chęć niesienia pomocy. 

Najłatwiej w stosunku do doradców weryfikować wiedzę. Umiejętności interpersonalne 

weryfikuje czas. Dlatego zdaniem uczestników konsultacji warto, aby doradcy byli wprowadzani 

przez bardziej doświadczone osoby i najlepiej, aby rozpoczynali swoją pracę w ośrodkach 

poradniczych od wolontariatu.  

                                                           
5 Usług poradniczych w ramach systemu nie mogą świadczyć grupy nieformalne ze względu na brak ram instytucjonalnych i niejasną 

odpowiedzialność za działania. 
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Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy konsultacji uważali, że najmniejszym ryzykiem błędu obarczona jest porada osobista. 

Tę metodę preferują zarówno doradcy, jak i klienci. Rzadziej udzielane są porady przez telefon 

albo e-mail. Porady na odległość, kiedy doradcy nie mają dostępu do dokumentacji obarczone są 

większym ryzykiem błędu. Natomiast porady w formie pisemnej stosuje się w wyjątkowych 

sytuacjach np. w przypadku pomocy udzielanej osobom osadzonym w zakładach karnych, 

osobom z niepełnosprawnościami.  

Ze względu na coraz większy dostęp do Internetu oraz szybki rozwój serwisów społecznościach 

wyrażano przekonanie, że warto zacząć wykorzystywać te sposoby komunikacji do np. udzielania 

informacji albo opisywania typowych sytuacji, najczęściej pojawiających się problemów  

i rozwiązań.  

Organizacje pozarządowe sygnalizowały, że są otwarte na stosowanie w poradnictwie 

obywatelskim nowoczesnych technologii.  

Kontrola jakości porad  

Organizacje pozarządowe nie miały wątpliwości, że kontrola usługodawców włączonych  

w system ppio jest konieczna, szczególnie jeśli usługodawcy korzystają ze środków publicznych. 

Już sama obecność w systemie ppio powinna zakładać zgodę na poddanie się zewnętrznej 

kontroli.  

 

Organizacje pytane o kontrolę wewnętrzną potwierdzały, że zbierają dane o kategoriach spraw, 

profilu beneficjentów, czasie poświęconym na kontakt z klientem. Prowadzą ewidencję 

udzielonych porad. Ta dokumentacja jest podstawą do weryfikacji jakości świadczonych usług. 

Organizacje badają również satysfakcję klientów – najczęściej poprzez ankiety. Chciałyby jednak 

wiedzieć więcej na temat efektywności i skuteczności swojej pracy. 

 

Kontrola, zdaniem uczestników konsultacji, mogłaby dotyczyć: rzetelności porad i informacji, 

jakości obsługi oraz spełniania standardów.  

 

W odniesieniu do systemu ppio uczestnicy uważali, że sieciowanie usługodawców i uwspólnianie 

standardów powinno iść w parze z wdrożeniem centralnego systemu informatycznego 

umożliwiającego sprawne rejestrowanie usług. Zadaniem wszystkich włączonych do systemu 

ppio punktów poradniczych byłoby wpisywanie danych do bazy, co pozwalałoby na zbieranie, 

analizowanie danych z całej Polski, porównywanie działań, rekomendacje dotyczące np. zmian 

przepisów. 
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System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Najważniejszymi narzędziami wymienianymi w trakcie spotkania konsultacyjnego, jako narzędzia 

wsparcia instytucji poradniczych były: baza należących do systemu ppio organizacji 

certyfikowanych, do których w razie potrzeby można kierować beneficjentów, mając pewność, 

że przekierowuje się klientów do miejsc o tym samym standardzie działania, gdzie pomoc 

udzielana jest na tych samych zasadach; centralny system informatyczny umożliwiający 

sprawne rejestrowanie usług, zbieranie danych z całej Polski, porównywalność działań; wspólna, 

pod jednym szyldem prowadzona promocja poradnictwa i punktów poradniczych. 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Warszawa, 27.03.2013 r. 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział trzynaście osób reprezentujących jedenaście organizacji pozarządowych.  

 

Lista organizacji 

 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi  

za konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 

 

 

 nazwa organizacji miejscowość 

  1  Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat"- Filia dla Osób Pokrzywdzonych 

Przestępstwem w Łomży 

Łomża 

  2  Fundacja "Rodzice Szkole" Warszawa 

  3  Fundacja "Sławek" Warszawa 

  4  Fundacja Academia Iuris Warszawa 

  5  Helsińska Fundacja Praw Człowieka Warszawa 

  6  ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Warszawa 

  7  Polska Akcja Humanitarna Warszawa 

  8  Radomskie Stowarzyszenie "Pomocne Dłonie" Radom 

  9  Stowarzyszenie Doradców Prawnych Warszawa 

 10  Stowarzyszenie Interwencji Prawnej Warszawa 

 11  Stowarzyszenie Kastor - Inicjatywa dla Rozwoju Tłuszcz 
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Opis przebiegu spotkania 

 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat wybranych elementów modelu 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego po przeprowadzeniu analizy zaproponowanych w modelu 

wariantów dostępu do usług poradnictwa prawno-obywatelskiego większością głosów poparli 

wariant zakładający dostęp powszechny, nieograniczony żadnymi kryteriami. 55% głosów 

oddano za zasadnością takiego rozwiązania i 64% głosów za łatwością wprowadzenia. Kolejnym, 

na który organizacje oddały największą liczbę głosów był wariant zakładający powszechny  

i bezpłatny dostęp do informacji oraz ograniczony - do porad. W tym przypadku głosy rozłożyły 

się następująco: 41% głosów za zasadnością i 27% głosów za łatwością wprowadzenia w życie.  

 

Uczestnicy spotkania zdawali sobie sprawę z możliwych kosztów wprowadzenia powszechnego 

dostępu do poradnictwa, jednak w czasie dyskusji zdecydowali, że chcą model, który według 

nich powinien istnieć docelowo.  

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele organizacji pozarządowych konsultujących model ppio ma  

w statutach dookreślone, na rzecz jakich grup i w jakim zakresie może działać. Wynika to z faktu, 

że działalność informacyjna i poradnicza jest dla większości organizacji jednym z rodzajów 

działalności statutowej adresowanej do określonych grup osób wybranych ze względu na trudną 

sytuację życiową. Jedne organizacje wspierają więźniów i osoby, które opuszczają zakłady karne. 

Inne otaczają opieką dzieci i młodzież. Jeszcze inne - osoby niepełnosprawne, kobiety w trudnej 

sytuacji życiowej, rodziny wielodzietne, osoby poszkodowane w wypadkach drogowych itd. Jeśli 

natomiast nie zajmują się określoną grupą społeczną, to działają w pewnym, określonym 

obszarze (np. edukacji finansowej). Mało jest organizacji typowo poradniczych, które adresują 

swoje działania do wszystkich i zajmują się wyłącznie świadczeniem usług informacyjnych  

i udzielaniem porad prawno-obywatelskich. Tutaj pojawia się problem, czy poszczególne 

organizacje włączone do systemu ppio powinny świadczyć pomoc w pełnym zakresie i wszystkim 

potencjalnym beneficjentom. Uznano, że choć nie każda organizacja musiałaby świadczyć usługi 

wobec wszystkich beneficjentów i nie w pełnym spektrum spraw (organizacje mogą działać 

jedynie zgodnie ze swoim statutem i wyrażoną w nim misją), to nie można z systemu ppio 

wyłączyć żadnej grupy społecznej.  

Odnośnie beneficjentów usług ppio dyskusję wśród uczestników konsultacji wywołał problem, 

czy oprócz osób fizycznych z pomocy powinny móc korzystać osoby prawne i ułomne osoby 

prawne. Pojawiały się głosy, że tylko organizacjom pożytku publicznego powinna być udzielana 

pomoc informacyjna i prawna. Niektórzy z uczestników natomiast sugerowali, że istnieją 

wyspecjalizowane instytucje i organizacje, które świadczą usługi doradztwa dla osób prawnych, 

więc nie ma potrzeby, aby przyszłe punkty ppio przyjmowały poza osobami fizycznymi i innych 
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beneficjentów. Ostatecznie jednak zważywszy na grupę podmiotów typu organizacje 

pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, firmy jednoosobowe prowadzone przez osoby fizyczne 

uczestnicy spotkania w większości opowiedzieli się za zastosowaniem zasady, że pomoc  

w ramach systemu ppio powinna być udzielana wszystkim, którzy tego potrzebują.  

 

Organizacja systemu oraz kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich  

Organizacjom trudno było odnieść się do propozycji modelowych dotyczących zarządzania  

i organizacji systemu ppio. Przy braku zapisów dotyczących finansowania systemu niemożliwe 

wydawało się ocenienie, który z zaproponowanych przez twórców modelu ppio schemat 

organizacyjny byłby najbardziej wskazany. Uczestnicy spotkania zaznaczali jednak, że mniejsze 

znaczenie ich zdaniem ma poziom, z którego system będzie zarządzany a bardziej istotne są 

kompetencje poszczególnych jego organów.  

Dla uczestników konsultacji ważne było, aby system zapewniał środki na świadczenie usług 

poradnictwa prawno-obywatelskiego. Nie mogąc z oczywistych powodów odnieść się do źródeł 

finansowania systemu ppio, przedstawiciele organizacji pozarządowych proponowali formę,  

w jakiej środki powinny być przekazywane, aby zapewnić ciągłość i stabilizację działań 

usługodawców. Najlepiej zdaniem uczestników spotkania sprawdziłyby się wieloletnie dotacje 

celowe. Należałoby również zadbać, o zwolnienie z podatku takich usług jak nieodpłatne 

poradnictwo prawne.  

Choć zgadzano się z koniecznością wprowadzenia wspólnych standardów i ich kontrolą, 

oczekiwano, że system ppio przede wszystkim zapewni usługodawcom wsparcie. Takim 

wsparciem mogłaby być: organizacja szkoleń w ramach systemu, pomoc w spełnianiu 

określonych standardów, możliwość przeprowadzenia audytu na wniosek organizacji.  

W odniesieniu do kontroli jakości usług, podkreślano, że powinien ją sprawować wyłacznie 

organ finansujący usługi. Od Rady ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego nie oczekiwano 

nadzoru, lecz pomocy.  Uczestnicy sugerowali, aby usługodawcy mogli na własne życzenie 

wnioskować o przeprowadzenie audytu zewnętrznego. Proponowano też, aby biura ppio miały 

wdrożone mechanizmy wewnętrznej kontroli.  

 

Nie wyrażano zgody, aby rolę Krajowego Ośrodka Wspierania Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego pełniła odgórnie wybrana organizacja. Jeśli już miałby powstać takie ciało, to 

powinna nim być federacja organizacji poradniczych.   

 

Standaryzacja i certyfikacja usług w ramach systemu ppio  

Temat standaryzacji i certyfikacji wywołał żywą dyskusję wśród uczestników konsultacji. 

Zastanawiano się, czy w ogóle istnieje potrzeba opracowania wspólnych standardów  

i narzucania ich potencjalnym usługodawcom. Pojawiały się głosy, że wymogi powinna określać 
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instytucja finansująca i przedstawiać je w zasadach konkursów na realizację usług poradnictwa 

obywatelskiego. Dodatkowe zapisy obowiązuje wszystkich nie wydawały się organizacjom 

konieczne. 

Organizacje obawiały się odgórnie ustalanych standardów, bo każda z nich przestrzega 

własnych, dostosowanych do specyfiki prowadzonej przez siebie działalności. Padały jednak 

głosy, że choć wiele osób zaangażowanych w działalność poradniczą podejmuje pracę, kierując 

się potrzebą niesienia pomocy, to nie jest to gwarancją jakości usług. Dlatego też opracowanie 

standardów dla usługodawców pozwoliłyby określić zasady, których należałoby przestrzegać. 

Tego ustalonego poziomu świadczenia usług mogliby wymagać również beneficjenci.  

Ostatecznie uczestnicy spotkania zdecydowali, że powinny zostać opracowane wspólne 

standardy chociażby po to, aby pomóc upowszechnić najlepsze rozwiązania dotyczące 

świadczenia usług poradniczych. Ujednolicone zasady powinny uwzględniać specyfikę działania 

organizacji i cel, którym jest dostępność do usług dla beneficjentów i jakość poradnictwa.  

Standaryzacja zdaniem uczestników powinna dotyczyć następujących obszarów: 

 prowadzenia dokumentacji (baza danych klientów, baza porad), 

 obsługa beneficjentów (kodeks etyczny, możliwość zgłaszania przez klientów uwag  

i skarg, stosowanie narzędzi pozwalających poznać opinię klientów o usługach – 

ankieta satysfakcji), 

 zapewnienie jakości usług (mechanizm kontroli wewnętrznej), 

 kwalifikacje osób udzielających porad, 

 informacje o działalności usługodawcy (informacje na stronie internetowej, jawność 

sprawozdań finansowych), 

 przeprowadzanie okresowej ewaluacji,  

 organizacja pracy (spotkania zespołu wykorzystujące najwłaściwsze dla danego 

usługodawcy sposoby komunikacji,  podział zadań), 

 przestrzeganie prawa i spełnianie wymogów wynikających z ustaw np. o ochronie 

danych osobowych. 

Tak jak temat standaryzacji wywołał żywą dyskusję i przyczynił się do poczynienia wspólnych 

ustaleń, tak certyfikacja proponowana w modelu ppio wywołała nie tylko dyskusję,  

ale i stanowczy sprzeciw. 

Większość przedstawicieli organizacji pozarządowych wypowiadała się przeciw certyfikacji. 

Zdaniem uczestników mówienie o certyfikacji jest przedwczesne. Nie ona bowiem stanowi 

priorytet w konstruowaniu modelu ppio. Istotniejsze są inne zagadnienia np. finansowanie, 

struktura, zarządzanie, dostępność a te tematy nie zostały w modelu wg uczestników konsultacji 

dopracowane.  

Podważano wartość certyfikacji jako sposobu potwierdzania jakości usług. Zdaniem organizacji 

jakość weryfikuje rynek a w przypadku poradnictwa - liczba osób mających zaufanie do danej 
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placówki, zgłaszających się po pomoc. Uważano, że certyfikację próbuje się wprowadzić  

w związku z ograniczonymi możliwościami finansowania usług w ramach systemu ppio. Padały 

głosy, że wszystkie organizacje starają się o dotacje ze środków publicznych i certyfikacja 

ograniczy na jakiś czas liczbę potencjalnych usługodawców, ale w pewnym momencie wszyscy 

certyfikaty uzyskają i ponownie powstanie problem konkurencji pomiędzy organizacjami  

o środki zarezerwowane w ramach systemu.  

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Wśród osób, które udzielałyby porad prawno-obywatelskich uczestnicy konsultacji widzieli:  

 prawników,  

 studentów przynajmniej trzeciego roku prawa pracujących pod opieką doświadczonego 

doradcy, 

 osoby z wykształceniem wyższym.  

 

Za najważniejsze w pracy doradców uznano wiedzę, umiejętności interpersonalne, właściwy 

stosunek do osób zwracających się po pomoc (szacunek, uważność, tolerancję, stawianie  

na samodzielność klienta) oraz również dyspozycyjność.  

 

Problem, który zauważali uczestnicy spotkania, dotyczył definicji poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego. Rozumienie tego pojęcia rzutuje bowiem na wiele aspektów modelu ppio i ma 

wpływ na decyzje, kto powinien móc udzielać porad w biurach ppio. Najpierw zatem, zdaniem 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, należałoby uściślić, co się rozumie pod pojęciem 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego.  

Czy poradnictwo prawne jest czymś innym niż obywatelskie? Jeśli tak, to czym się różni?  

Czy rozróżnienie na porady prawne i obywatelskie wiąże się z kategoriami spraw a może zależy 

jedynie od tego, kto udziela porady (prawnik czy osoba o innym wykształceniu)? Te i inne 

pytania stawiane były przez przedstawicieli organizacji pozarządowych konsultujących model 

ppio. 

Jeśli porada prawna byłaby czymś innym niż obywatelska, to zdaniem uczestników być może 

należałoby ustalić, że porad prawnych – udzielają prawnicy, pozostałych – osoby z innym, 

wyższym wykształceniem. Jeśli nazwa „poradnictwo obywatelskie” dotyczy jedynie metody 

pracy a nie zakresu, to powyższe rozróżnienie nie byłoby konieczne.  

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Odnosząc się do zagadnienia metod udzielania informacji oraz porad prawnych  

i obywatelskich przedstawiciele organizacji pozarządowych podkreślali, że kłopoty sprawia 
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rozróżnienie informacji od porady. Dlatego trudno jest autorytarnie rozgraniczać metody dla 

każdej z nich. Uczestnicy spotkania zaznaczali, że i doradcy i klienci preferują kontakt osobisty. 

Nie jest on jednak możliwy we wszystkich sytuacjach np. w przypadku osób osadzonych  

w więzieniu, osób chorych, z niepełnosprawnościami, osób przebywających poza granicami 

Polski.  

Przy okazji dyskusji o metodach pracy z klientem organizacje pozarządowe podkreślały wagę 

podejścia kładącego nacisk na usamodzielnianie klientów. Proponowano również, aby usługi 

poradnictwa rozszerzyć o udzielanie wsparcia psychologicznego oraz aby stworzyć stanowisko 

asystenta osoby, która przychodzi po pomoc. Do jego zadań należałaby opieka nad klientem - 

diagnozowanie problemu klienta, przekazanie informacji lub porady przygotowanej np. przez 

prawnika, udzielanie wszelkich dodatkowych informacji. 

 

Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące wybranych elementów modelu 
 

Beneficjenci 

Uczestnicy spotkania konsultacyjnego w Warszawie większością głosów poparli wariant 

zakładający powszechny, nieograniczony kryteriami dostęp do usług ppio. Kolejnym, 

na który organizacje oddały największą liczbę głosów był wariant, w którym zaproponowano 

powszechny i bezpłatny do informacji oraz ograniczony dostęp do porad. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że wiele organizacji pozarządowych konsultujących model ppio ma  

w statutach dookreślone, na rzecz jakich grup i w jakim zakresie mogą działać. Niewiele jest 

organizacji typowo poradniczych, które zajmują się wyłącznie świadczeniem usług 

informacyjnych i udzielaniem porad prawno-obywatelskich oraz adresują swoje działania do 

wszystkich. Uczestnicy spotkania uznali jednak, że choć nie każda organizacja musiałaby 

świadczyć usługi wobec wszystkich beneficjentów i nie w pełnym spektrum spraw (organizacje 

mogą działać jedynie zgodnie ze w swoim statutem i wyrażoną w nim misją), to nie można  

z systemu ppio wyłączyć żadnej grupy społecznej.  

 

Organizacja systemu  

Przy braku zapisów dotyczących finansowania systemu niemożliwe wydawało się uczestnikom 

spotkania ocenienie, który z zaproponowanych przez twórców modelu ppio schemat 

organizacyjny byłby najbardziej wskazany. Organizacje zaznaczały jednak, że mniejsze znaczenie 

ma poziom, z którego system będzie zarządzany a bardziej istotne są kompetencje 

poszczególnych jego organów. Od instytucji zarządzających systemem ppio oczekiwano przede 

wszystkim wsparcia usługodawców. 
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Nie wyrażano zgody, aby rolę Krajowego Ośrodka Wspierania Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego pełniła odgórnie wybrana organizacja. Jeśli już miałby powstać takie ciało,  

to powinna nim być federacja organizacji poradniczych.  

Uczestnicy spotkania podkreślali, że nadzór nad usługodawcami może sprawować jedynie organ 

finansujący działalność poradniczą. Nie mogąc odnieść się do źródeł finansowania systemu ppio, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych proponowali formę, w jakiej środki powinny być 

przekazywane, aby zapewnić ciągłość i stabilizację działań usługodawców. Najlepiej ich zdaniem 

sprawdziłyby się wieloletnie dotacje celowe. Należałoby również zadbać, o zwolnienie  

z podatku takich usług jak nieodpłatne poradnictwo prane.  

 

Standaryzacja 

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że powinny zostać opracowane wspólne standardy, aby pomóc 

upowszechniać najlepsze rozwiązania dotyczące świadczenia usług poradniczych. Ujednolicone 

zasady musiałyby jednak uwzględniać specyfikę działania organizacji i cel, którym jest 

powszechna dostępność do usług dla beneficjentów i wysoka jakość poradnictwa.   

Standaryzacja powinna dotyczyć obszarów takich jak: prowadzenie dokumentacji, obsługa 

beneficjentów, zapewnienie jakości usług, kwalifikacje doradców, jawność informacji  

o działalności i finansach, organizacja pracy, przestrzeganie prawa i spełnianie wymogów 

wynikających z ustaw (np. o ochronie danych osobowych). 

 

Certyfikacja 

Większość przedstawicieli organizacji pozarządowych wypowiadała się przeciw certyfikacji. 

Uważano, że certyfikację próbuje się wprowadzić w związku z ograniczonymi możliwościami 

finansowania usług w ramach systemu ppio. Jednak ten pomysł wydał się uczestnikom 

spotkania chybiony, ponieważ certyfikacja tylko na jakiś czas ograniczyłaby ich zdaniem liczbę 

potencjalnych usługodawców korzystających ze środków publicznych. W pewnym momencie 

wszystkie zainteresowane podmioty uzyskają certyfikaty i ponownie powstanie problem 

konkurencji o środki zarezerwowane w ramach systemu.  

Uczestnicy wątpili w wartość certyfikacji jako sposobu potwierdzania jakości usług. Uważali,  

że mówienie o certyfikacji jest przedwczesne. Nie ona bowiem według ich opinii stanowi 

priorytet przy konstruowaniu modelu ppio. Istotniejsze są inne zagadnienia - finansowanie, 

dostępność dla beneficjentów, struktura systemu, zarządzanie a te tematy wg uczestników 

spotkania nie zostały w modelu dopracowane.  
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Doradcy w biurach ppio 

Wśród osób, które udzielałyby porad prawno-obywatelskich uczestnicy konsultacji widzieli: 

prawników, studentów przynajmniej trzeciego roku prawa pracujących pod opieką 

doświadczonego doradcy, osoby z wykształceniem wyższym.  

 

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych należałoby jednak uściślić zakres definicji 

„poradnictwo prawne i obywatelskie”. Rozumienie tego pojęcia rzutuje bowiem na wiele 

aspektów modelu ppio i ma wpływ na decyzje, kto powinien móc udzielać porad w biurach ppio. 

Czy poradnictwo prawne jest czymś innym niż obywatelskie? Czy rozróżnienie na porady prawne 

i obywatelskie wiąże się z kategoriami spraw a może zależy jedynie od tego, kto udziela porady –

prawnik czy osoba o innym wykształceniu? Te i inne pytania stawiali przedstawiciele organizacji 

pozarządowych konsultujący model ppio. 

Jeśli porada prawna byłaby czymś innym niż obywatelska, to zdaniem uczestników być może 

należałoby ustalić, że porad prawnych – udzielają prawnicy, pozostałych – osoby z innym, 

wyższym wykształceniem. 

 

Metody udzielania porad  

Organizacje odnosząc się do zagadnienia metod udzielania informacji oraz porad prawnych  

i obywatelskich podkreślali, że kłopoty sprawia rozróżnienie informacji od porady. Dlatego 

trudno jest autorytarnie rozgraniczać metody właściwe dla każdej z nich. Uczestnicy spotkania 

zaznaczali, że i doradcy i klienci preferują kontakt osobisty. Nie jest on jednak możliwy  

we wszystkich sytuacjach np. w przypadku osób osadzonych w więzieniu, osób przebywających 

poza granicami Polski lub mających problemy wynikające z niepełnosprawności. Dlatego oprócz 

kontaktu osobistego wskazane są i inne sposoby komunikacji z klientami (e-mail, list). 

Przy okazji dyskusji o metodach pracy organizacje pozarządowe podkreślały wagę podejścia 

kładącego nacisk na usamodzielnianie klientów. Proponowano również, aby stworzyć 

stanowisko asystenta, do którego zadań należałoby diagnozowanie problemu klienta, 

przekazanie porady przygotowanej np. przez prawnika oraz udzielanie wszelkich dodatkowych 

informacji, tak aby roztoczyć nad klientem opiekę od pierwszego momentu jego kontaktu  

z biurem ppio aż po uzyskanie pomocy.  
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Lublin, 03.04.2013 r. 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział trzynaście osób reprezentujących osiem organizacji pozarządowych.  

 

 

Lista organizacji 

 
nazwa organizacji miejscowość 

1. Fundacja "Fundusz Inicjatyw"   Lublin 

2. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"   Lublin 

3. Lubelski Ośrodek Samopomocy   Lublin 

4. Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku    Lublin 

5. Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC  Poland"   Lublin 

6. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Hrubieszowski   Hrubieszów 

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych   Lublin 

8. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych   Lublin 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Na prośbę uczestników spotkania konsultacje zaplanowane jako warsztat miały formę dyskusji. 

W czasie spotkania moderatorki dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego 

wyrażania opinii przez uczestników, tak aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom 

projektu ppio miarodajne stanowisko organizacji pozarządowych na temat konsultowanego 

modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

 

 

 

Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania w Lublinie, oceniając warianty przedstawione w modelu ppio dotyczące 

dostępności do usług poradniczych, postanowili jako punkt wyjścia do dyskusji przyjąć praktykę 
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stosowaną w ich własnych organizacjach. Przyglądając się propozycjom modelu ppio, uczestnicy 

konsultacji uznali, że cztery rozwiązania systemowe sprowadzają się w rzeczywistości do wyboru 

między powszechnym dostępem do usług poradniczych a dostępem ograniczonym kryteriami. 

Zadano pytanie, czy któraś z reprezentowanych organizacji wprowadza kryteria świadczenia 

usług. Okazało się, że każda stosuje otwarty system i pomaga wszystkim osobom zgłaszającym 

się po pomoc i takie podejście uznano za najbardziej zasadne dla systemu ppio. 

Organizacje jednomyślnie opowiedziały się za powszechnym dostępem do bezpłatnego 

poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że pomoc informacyjna i poradnicza powinna 

być dostępna dla każdej osoby zgłaszającej się po wsparcie. Beneficjentami usług miałyby 

zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne i ułomne osoby prawne.  

 

Tworzenie barier w dostępie do usług poradnictwa prawno-obywatelskiego było oceniane przez 

uczestników spotkania jednoznacznie negatywnie. Uznano, że wprowadzanie jakichkolwiek 

kryteriów dostępu do poradnictwa skutkowałoby wzrostem biurokracji w ośrodkach 

poradniczych a jej koszty mogłyby być wyższe niż oszczędności, które twórcy modelu chcieliby 

osiągnąć, ograniczając dostęp do wybranych grup osób. Jedna z organizacji prowadząca usługi  

w kilkunastu punktach na terenie województwa lubelskiego1 informowała, odwołując się do 

prowadzonych przez siebie statystyk, że zaledwie 1% osób spośród klientów korzystających  

z usług byłoby stać na skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej. Ze względu na tak mały odsetek 

beneficjentów, którzy zostaliby wykluczeni dzięki zastosowaniu kryteriów dostępu do usług, nie 

warto zdaniem organizacji tworzyć barier w dostępie do systemu ppio. Wprowadzanie 

konieczności przedstawiania przez klientów zaświadczeń potwierdzających prawo  

do skorzystania z pomocy, konieczność weryfikacji i archiwizacji tych dokumentów przekraczają 

zdaniem uczestników spotkania korzyści, dla jakich ograniczenia byłyby wprowadzane. 

 

W opinii organizacji poradniczych dobra organizacja pracy, zatrudnianie na etaty pracowników 

(nie na godziny), godziwe wynagrodzenie (mniejsze niż w kancelariach prawnych, ale na tyle 

wysokie, aby zachęcić młodych prawników do pracy w punktach poradnictwa obywatelskiego) 

oraz standaryzacja i współpraca usługodawców w obrębie sieci podmiotów włączonych  

do systemu ppio mogłyby zapewnić pomoc wszystkim osobom zgłaszającym się po poradę  

czy informację. Powszechny dostęp do usług ppio powinien być również wspierany przez 

sprawną organizację, nowoczesną technikę (elektroniczny system rejestracji usług, czasu pracy, 

wymiany doświadczeń między doradcami), publikację broszur, w których omawiane byłyby 

najczęściej pojawiające się pytania/problemy klientów.  

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Zdaniem uczestników konsultacji, finanse przesądzą o wyborze właściwego wariantu organizacji 

systemu ppio. Zaznaczano jednak, że im mniej rozbudowana struktura, tym byłoby lepiej. Wśród 

                                                           
1 Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Lublin 
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propozycji modelowych największe poparcie znalazły rozwiązania zakładające centralizację. 

Centralizacja wg organizacji pozarządowych pozwoliłaby na utrzymanie jakości usług 

poradniczych, kontrolę standardów. Wskazane byłoby również wprowadzenie centralnego 

finansowania i kontraktowania usług na wiele lat, tak aby zapewnić możliwość ciągłości działań 

organizacjom poradniczym, stabilność zespołów i zagwarantować klientom dostępność do usług. 

Proponowano, aby struktura systemu ppio miała trzy poziomy: Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej (instytucja zarządzająca), marszałkowie województw (albo urzędy powiatowe), 

punkty ppio. Najważniejsze natomiast wg opinii uczestników spotkania byłoby skonsultowanie 

rozwiązań dla systemu ppio z instytucjami na szczeblu wojewódzkim, ponieważ w wielu 

regionach kraju np. w województwie lubelskim powstają programy operacyjne. Niewłaściwe 

byłoby wprowadzanie rozwiązań konkurencyjnych, abstrahujących od lokalnie opracowywanych 

przez instytucje samorządowe i organizacje poradnicze. 

 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Usługodawcy 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych odnosząc się do problemu, kto powinien świadczyć 

usługi poradnictwa prawno-obywatelskiego, nie akceptowali propozycji modelowych, aby 

włączyć do systemu ppio podmioty komercyjne (kancelarie prawne), podmioty związane  

z polityką (biura poselskie). Uczestnicy spotkania uważali, ze należałoby przede wszystkim 

wykorzystać potencjał istniejących organizacji pozarządowych, które aktualnie raczej nie 

współpracują ze sobą. Organizacje spełniające określone standardy, powiązane w sieć 

zapewniłyby sprawną obsługę beneficjentów. Zatrudnione w nich osoby mogłyby świadczyć 

pomoc tam, gdzie jest ona akurat najbardziej potrzebna, rozładowując „kolejki” oczekujących na 

poradę lub informację. Taką funkcję spełniałoby też zdaniem przedstawicieli organizacji 

poradnictwo internetowe. Sieciowanie uznano za szansę dla poradnictwa. Organizacja 

poradnicze przestałyby stanowić dla siebie konkurencję, uczyłyby się ze sobą współpracować  

a doradcy konsultować ze sobą i uczyć się wzajemnie od siebie. Warunkiem byłoby jednak 

stworzenie w ramach systemu ppio jednego systemu informatycznego umożliwiającego taką 

współpracę i kontrolę jakości.  

 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę, że tworząc zasady włączania usługodawców do systemu 

ppio, model nie powinien eliminować organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność 

wyspecjalizowaną tzn. adresowaną do wybranej grupy odbiorców. Poradnictwo prawno-

obywatelskie jest dla nich tylko jednym z aspektów pomocy udzielanej beneficjentom. Taka 

sytuacja ma miejsce w przypadku organizacji świadczących usługi dla osób  

z niepełnosprawnościami, osób, które doświadczyły przemocy, więźniom, osobom uzależnionym 

itd. Dla takich organizacji powinno znaleźć się miejsce w systemie ppio.  

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
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Uczestnicy konsultacji nie mieli wątpliwości, że standaryzacja jest koniecznością w stosunku  

do podmiotów świadczących usługi poradnictwa prawno-obywatelskiego. Standardy powinny 

dotyczyć: 

 kompetencji osób udzielających porad, 

 wyposażenia biur (komputery, telefony, drukarki, dostęp do Internetu, dostęp  

do oprogramowania typu Lex, ten sam kolor ścian, te same meble w każdym z punktów 

poradniczych), 

 sposobu rejestracji porad, 

 prowadzenia i przechowywania dokumentacji, 

 działań pozwalających utrzymać jakość porad. 

 

Spełnianie wymogów związanych z ustalonymi dla usługodawców standardami byłoby 

warunkiem włączenia usługodawcy do systemu i mógłby być potwierdzane certyfikatem, który 

pomagałby budować wspólna markę.  

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy spotkania w doniesieniu do jakości usług i osób udzielających porad podkreślali,  

że osobom, których nie stać na odpłatną pomoc kancelarii prawnej, należy się tak samo wysoka 

jakość usług, jak i osobom, które korzystają z usług instytucji komercyjnych. Jakość zapewniają 

między innymi doradcy mający wiedzę i doświadczenie oraz umiejętności interpersonalne. 

Wszyscy obecni w czasie konsultacji wyrażali przekonanie, że o jakości poradnictwa decydują 

kompetencje doradców. Rozbieżności pojawiły się dopiero przy ustaleniu, czy wykształcenie 

prawnicze jest warunkiem pracy w punktach ppio oraz co można rozumieć pod pojęciem 

„prawnik”. Podpowiadano, że organizacje świadczące pomoc dla osób – ofiar przestępstw muszą 

zatrudniać (zgodnie z wymogami Ministerstwa Sprawiedliwości) doradców, którzy nie tylko mają 

wykształcenie prawnicze, ale i aplikację. Takie podejście jest ze szkodą dla beneficjentów 

ponieważ prawnicy bez aplikacji a z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami, które 

doświadczyły przemocy są bardziej cennymi pracownikami niż prawnik po aplikacji bez 

doświadczenia.  

Problem, na który również zwracali uczestnicy uwagę, dotyczy niejasnej definicji poradnictwa 

obywatelskiego. Niektórzy rozumieli pod tym pojęciem poradnictwo prawne i stąd ich opinie,  

że w biurach ppio powinni być zatrudniani wyłącznie prawnicy. Inne osoby dzieliły się 

doświadczeniem, z którego wynikało, że porad mogą udzielać również osoby niemające 

wykształcenia prawniczego. Jedną z propozycji rozwiązującą ten problem byłoby zdaniem 

uczestników spotkania wprowadzenie rozróżnienia na porady prawne i porady obywatelskie. 

Jednak ten podział niektórym uczestnikom dyskusji wydawał się sztuczny, bo większość porad 

związanych jest z jakąś dziedzina prawa. Zaproponowano więc, aby w ramach systemu ppio 

został stworzony mechanizm weryfikacji wiedzy. Sugerowano również, że dobrym rozwiązaniem 

może być zatrudnianie osób, które są osobami tzw. pierwszego kontaktu. Osoby te mogą 
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diagnozować problem klienta, udzielić informacji lub umawiać na spotkanie z doradcą mającym 

wiedzę w zakresie, którego dotyczy sprawa beneficjenta. 

Profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa  

Doradcami w biurach ppio zdaniem uczestników konsultacji powinny być osoby: 

 mające wiedzę umożliwiającą udzielanie porad, 

 potrafiące w sposób przystępny przekazać wiedzę,  

 przeszkolone w zakresie pracy z klientem, 

 mające wysokie kompetencje interpersonalne. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Według opinii uczestników spotkania informacji i porad powinno się udzielać wszystkimi 

możliwymi sposobami: osobista wizyta klienta, dojazd doradcy do klienta, który nie ma 

możliwości przyjechania do punktu poradniczego, e-kancelaria, spotkania ze specjalistami, 

mailowo, przez gadu-gadu, skypa i inne komunikatory, listownie. Na stronach internetowych lub 

broszurach organizacji powinny być dostępne wystandaryzowane porady i informacje. Metoda 

zależeć powinna od potrzeb i możliwości klienta.  

Sceptycznie podchodzono natomiast do przekazywania klientom spisanej wersji porady  

oraz do usługi opracowywania w imieniu beneficjentów pism. Jeśli organizacje miałyby 

świadczyć takie usługi, to należałoby wszystkim doradcom zapewnić ubezpieczenie w ramach 

systemu ppio. 

 

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Organizacje przyznawały, że ewidencjonowanie porad, które mogłoby posłużyć kontroli jakości 

usług, służy często sprawozdawczości wobec podmiotu, który przyznaje dotację  

na działalność poradniczą. Uczestnicy konsultacji akceptowali jednak fakt, że rejestracja usług 

mogłaby pomóc w weryfikacji rzetelności doradców. Niektóre organizacje stosują system 

wybiórczego analizowania udzielonych przez swoich pracowników porad. Przeprowadzają 

kontrole planowane i kontrole doraźne polegające na skontaktowaniu się np. telefonicznie  

z klientem. Stosują również ankietę satysfakcji beneficjentów.  

Organizacje akceptowały propozycje zawarte w modelu ppio odnoszące się do sposobów 

kontroli podmiotów świadczących usługi poradnicze. Uważano, że zapewnienie jakości jest 

najważniejszym warunkiem budowania zaufania klientów w stosunku do biur ppio.  
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System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Organizacje pozarządowe pokładały duże nadzieje w możliwości zrzeszania w ramach systemu 

usługodawców ppio. Wśród działań i narzędzi, które mogłyby służyć tworzeniu takiej sieci  

i wspieraniu zarówno instytucji poradniczych jak i samych doradców wymieniano: 

a) stworzenie elektronicznego, wspólnego systemu informatycznego2 zapewniającego:  

- rejestrację usług, 

- ułatwienie obsługi beneficjentów, 

- kontrolę jakości usług, 

- komunikację, konsultacje między doradcami, 

- tworzenie zasobów wiedzy o rozwiązanych problemach, co pozwoli na 

wzajemne uczenie się, podnoszenie kompetencji doradców, 

- gromadzenie wiedzy statystycznej pozwalającej na przeprowadzenie analiz 

problemów społecznych występujących w regionach i całym kraju, 

- ochronę danych osobowych (baza zgłoszona do GIODO), 

- wewnętrzną ewaluację poszczególnym ośrodkom poradnictwa prawno-

obywatelskiego; 

b) stworzenie ogólnie dostępnej, na bieżąco aktualizowanej bazy podmiotów 

świadczących usługi bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego i informacji 

obywatelskiej; 

c) opracowanie i udostępnienie internetowego, wspólnego dla doradców i klientów 

repozytorium wzorów pism; 

d) organizowanie szkoleń; 

e) promocja obejmująca wszystkie ośrodki bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

(wspólne logo, kampanie promocyjne, wydawnictwa etc.). 

Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 
 

                                                           
2  Podobne rozwiązania istnieją już w niektórych organizacjach i umożliwiają uzyskiwanie wskaźników pomocnych  
w ewaluacji i wewnętrznej kontroli jakości oraz pracy doradców w wielu punktach prowadzonych w ramach jednej organizacji  
np. system obejmujący swoim zasięgiem 14 powiatów województwa lubelskiego wprowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw 
Samorządowych z Lublina. 
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Beneficjenci 

Organizacje jednomyślnie opowiedziały się za powszechnym dostępem do bezpłatnego 

poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że pomoc informacyjna i poradnicza powinna 

być dostępna dla każdej osoby zgłaszającej się po wsparcie. Beneficjentami usług miałyby 

zarówno osoby fizyczne oraz osoby prawne i ułomne osoby prawne.  

 

Tworzenie barier w dostępie do usług poradnictwa prawno-obywatelskiego było oceniane przez 

uczestników spotkania jednoznacznie negatywnie. Uznano, że wprowadzanie jakichkolwiek 

kryteriów dostępu do poradnictwa skutkowałoby wzrostem biurokracji w ośrodkach 

poradniczych a jej koszty mogłyby być wyższe niż oszczędności, które twórcy modelu chcieliby 

osiągnąć, ograniczając dostęp do wybranych grup osób.  

Organizacja systemu  

Wśród propozycji modelowych największe poparcie znalazły rozwiązania zakładające 

centralizację. Centralizacja wg organizacji pozarządowych pozwoliłaby na utrzymanie jakości 

usług poradniczych, kontrolę standardów. Wskazane byłoby również wprowadzenie centralnego 

finansowania i kontraktowania usług na wiele lat, tak aby zapewnić możliwość ciągłości działań 

organizacjom poradniczym, stabilność zespołów i zagwarantować klientom dostępność do usług. 

Proponowano, aby struktura systemu ppio miała trzy poziomy: Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej (instytucja zarządzająca), marszałkowie województw (albo urzędy powiatowe), 

punkty ppio. 

Usługodawcy 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych odnosząc się do problemu, kto powinien świadczyć 

usługi poradnictwa prawno-obywatelskiego, nie akceptowali propozycji modelowych, aby 

włączyć do systemu ppio podmioty komercyjne (kancelarie prawne), podmioty związane  

z polityką (biura poselskie). Uczestnicy spotkania uważali, że należałoby przede wszystkim 

wykorzystać potencjał istniejących organizacji pozarządowych. Organizacje spełniające 

określone standardy, powiązane w sieć zapewniłyby sprawną obsługę beneficjentów. 

Zatrudnione w nich osoby mogłyby świadczyć pomoc tam, gdzie jest ona akurat najbardziej 

potrzebna, rozładowując „kolejki” oczekujących na poradę lub informację. Taką funkcję 

spełniałoby też zdaniem przedstawicieli organizacji poradnictwo internetowe. Sieciowanie 

uznano za szansę dla poradnictwa. Organizacja poradnicze przestałyby stanowić dla siebie 

konkurencję, uczyłyby się ze sobą współpracować a doradcy konsultować ze sobą i uczyć się 

wzajemnie od siebie.  

Standaryzacja 

Uczestnicy konsultacji nie mieli wątpliwości, że standaryzacja jest koniecznością w stosunku  

do podmiotów świadczących usługi poradnictwa prawno-obywatelskiego. Standardy powinny 

dotyczyć: kompetencji osób udzielających porad, wyposażenia biur, sposobu rejestracji porad, 
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prowadzenia i przechowywania dokumentacji, działań pozwalających utrzymać jakość porad. 

Spełnianie wymogów związanych z ustalonymi dla usługodawców standardami byłoby natomiast 

warunkiem włączenia usługodawcy do systemu i mógłby być potwierdzane certyfikatem, który 

pomagałby budować wspólna markę.  

Doradcy w biurach ppio 

Uczestnicy spotkania w odniesieniu do jakości usług i osób udzielających porad podkreślali,  

że osobom, których nie stać na odpłatną pomoc kancelarii prawnej, należy się tak samo wysoka 

jakość usług, jak i osobom, które korzystają z usług instytucji komercyjnych.  Wszyscy obecni  

w czasie konsultacji wyrażali przekonanie, że o jakości poradnictwa decydują kompetencje 

doradców. Rozbieżności pojawiły się dopiero przy ustaleniu, czy wykształcenie prawnicze jest 

warunkiem pracy w punktach ppio oraz co można rozumieć pod pojęciem „prawnik”. Jedną  

z propozycji rozwiązującą ten problem byłoby zdaniem uczestników, spotkania wprowadzenie 

rozróżnienia na porady prawne i porady obywatelskie.  

Metody udzielania porad  

Według opinii uczestników spotkania informacji i porad powinno się udzielać wszystkimi 

możliwymi sposobami: osobista wizyta klienta, dojazd doradcy do klienta, który nie ma 

możliwości przyjechania do punktu poradniczego, e-kancelaria, spotkania ze specjalistami, 

mailowo, przez gadu-gadu, skypa i inne komunikatory, listownie. Na stronach internetowych lub 

broszurach organizacji powinny być dostępne wystandaryzowane porady i informacje.  

Kontrola jakości 

Organizacje akceptowały propozycje zawarte w modelu ppio odnoszące się do sposobów 

kontroli podmiotów świadczących usługi poradnicze. Uważano, że zapewnienie jakości jest 

najważniejszym warunkiem budowania zaufania klientów w stosunku do biur ppio.  

Wsparcie instytucji poradniczych i doradców w ramach systemu ppio 

Wśród działań i narzędzi, które mogłyby służyć tworzeniu takiej sieci i wspieraniu zarówno 

instytucji poradniczych jak i samych doradców wymieniano: stworzenie wspólnego systemu 

informatycznego (rejestracja usług, kontrola jakości, tworzenie zasobów wiedzy o rozwiązanych 

problemach, co pozwoli na wzajemne uczenie się, podnoszenie kompetencji doradców, 

gromadzenie wiedzy statystycznej pozwalającej na przeprowadzenie analiz problemów 

społecznych występujących w regionach i całym kraju, wewnętrzna ewaluacja poszczególnych 

ośrodkom ppio), stworzenie ogólnie dostępnej, na bieżąco aktualizowanej bazy podmiotów 

świadczących usługi ppio, opracowanie i udostępnienie internetowego, wspólnego dla 

doradców i klientów repozytorium wzorów pism, organizowanie szkoleń, promocja obejmująca 

wszystkie ośrodki bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wspólne logo, kampanie 

promocyjne, wydawnictwa itp.). 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Warszawa, 05.04.2013 r. 

Uczestnicy 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział piętnaście osób reprezentujących piętnaście organizacji pozarządowych.  

 

Lista organizacji 

1. Biuro Porad Obywatelskich - Łosickie Stowarzyszenie Informacji Społecznej (Łosice), 

2. Biuro Porad Obywatelskich - Stowarzyszenie CIS (Warszawa), 

3. Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach (Skierniewice), 

4. Federacja Konsumentów (Warszawa), 

5. Fundacja Cognosco (Kraków), 

6. Fundacja Dzieci Niczyje (Warszawa), 

7. Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (Warszawa), 

8. Fundacja Synapsis (Warszawa), 

9. Liga Kobiet Polskich - Zarząd Główny (Warszawa), 

10. Stowarzyszenia Lambda (Warszawa), 

11. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Radomiu (Radom), 

12. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Warszawa), 

13. Stowarzyszenie Przyjaciół INTEGRACJA (Warszawa), 

14. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Warszawa), 

15. Centrum Edukacyjne Empiria (Warszawa). 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

W czasie dyskusji nad tematem dostępności do poradnictwa prawno-obywatelskiego dużo 

kłopotów sprawiało zebranym ustalenie definicji pojęć “porada” oraz „informacja”. Objaśnienia 

tych pojęć podane w dokumencie dotyczącym modelu ppio nie zadowalały i zwracano uwagę na 

zacieranie się w praktyce granic między nimi.  

 

Uczestnicy konsultacji spośród przedstawionych w modelu wariantów dostępu do informacji  

i poradnictwa prawno-obywatelskiego wybrali wariant dający możliwość skorzystania z usług 

każdej osobie, która takiej potrzeby potrzebuje. W głosowaniu oddano na tę propozycję 44% 

głosów za zasadnością i 43% za łatwością wprowadzenia. Na pozostałe warianty 

zaprezentowane w modelu głosów nie oddano. Organizacje pozarządowe nie zaakceptowały 

bowiem kryteriów, na podstawie których wprowadzono w modelu ppio ograniczenia dostępu do 

poradnictwa. Uczestnicy konsultacji opracowali własny wariant, w którym proponowali, aby 

informacje i porady były udzielane wszystkim osobom a dostęp do porad był ograniczony przez 

kategorię spraw. To rozwiązanie znalazło największe poparcie, ponieważ uzyskało 56% głosów  

za zasadnością i 57% za łatwością wprowadzenia.  

 

Za powszechnym dostępem do informacji i poradnictwa obywatelskiego dla wszystkich 

potrzebujących przemawiały zdaniem uczestników spotkania następujące argumenty: 

 zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (“Wszyscy są wobec prawa równi. 

Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”)1, 

 otwartość, powszechność, 

 kształtowanie i zwiększanie świadomości prawnej obywateli, 

 brak stygmatyzacji wynikającej z konieczności udowadniania prawa do informacji  

i poradnictwa obywatelskiego poprzez dostarczanie dokumentów potwierdzających 

status majątkowy, stan zdrowia, sytuację rodzinną, 

 brak barier między państwem a obywatelem, 

 brak biurokracji (sprawdzania, weryfikowania, gromadzenia dokumentów 

potwierdzających prawo do skorzystania z informacji i porady), 

 wariant powszechnego dostępu odzwierciedli rzeczywistą mapę potrzeb i problemów 

obywateli szukających informacji i porady prawnej. 

 

                                                           
1 Art. 32., 1 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 

kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
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Alternatywą dla powszechnego dostępu do usług ppio były warianty modelu wprowadzające 

różne kryteria: dochodowe, majątkowe, kryterium spraw. Argumenty przeciw tym propozycjom 

można uznać za argumenty za powszechnym dostępem. Wśród najczęściej wymienianych przez 

uczestników spotkania były: 

 brak równości szans, 

 naznaczanie, ponowna stygmatyzacja poprzez wymaganie ujawniania statusu 

ekonomicznego, stanu zdrowia itd., 

 powielanie praktyki instytucji publicznych, kiedy minimalne przekroczenie określonego 

dochodu uniemożliwia skorzystanie z pomocy2, 

 błędne założenie, że kwota określająca dochód minimalny świadczy o statusie 

rodziny/osoby, 

 wysokość dochodu nie jest miarodajną informacją o sytuacji osoby zgłaszającej się po 

pomoc, skupienie w modelu na dochodach a nie na koniecznych wydatkach jest 

błędnym rozwiązaniem3, 

 w praktyce rozróżnienie usług na udzielanie porad i informacji jest trudne, bo klient 

przychodzi ze sprawą, którą chce rozwiązać i granice między poradą a informacją mogą 

się zacierać; trudno więc postawić klienta w sytuacji, że jedne informacje otrzyma a po 

inne musi zwrócić się po okazaniu odpowiednich zaświadczeń np. o dochodach, 

 kryteria wprowadzone w danym momencie, za jakiś czas będą wymagały korekty, 

 stygmatyzacja, 

 wyłączenie z systemu ppio osób, do których jest on między innymi adresowany; 

paradoksalnie tworzenie barier dla osób, dla których system miałby działać 4, 

 nie do wyobrażenia jest sytuacja, kiedy z powodu braku zaświadczenia o dochodach, nie 

będzie można udzielić pomocy w sytuacjach pilnych, wymagających szybkiej reakcji, 

 wydłużenie czasu oczekiwania na pomoc,  

 konieczność powołania instytucji odwoławczej, która rozstrzygałaby sporne kwestie 

pomiędzy klientem, któremu zostanie odmówione prawo do skorzystania z usług,  

a punktem świadczącym usługi poradnicze,  

                                                           
2 Powielona zostaje sytuacja, jaka istnieje np. w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, kiedy osoba przekraczająca nieznacznie 

dochód nie ma prawa do otrzymania świadczenia.  
3 Z praktyki poradniczej wynika, że skupienie na dochodach a nie koniecznych wydatkach nie jest właściwym rozwiązaniem. Pomocy 

należałoby wówczas odmówić np. osobie o dobrej sytuacji finansowej, która doświadczyła przemocy lub osobie o dochodach 

przekraczających proponowane w modelu (wyznaczające granice dostępności do informacji i poradnictwa) a mającą na utrzymaniu 

wielodzietną rodzinę albo dziecko, którego rehabilitacja wiąże się z dużymi nakładami finansowymi, przekraczającymi wysokość 

zarobków. 
4 Osoby, które zgłaszają się do punktów informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego niejednokrotnie potrzebują pomocy przy 

uzyskaniu czy wypełnianiu urzędowych dokumentów np. o przyznanie lokalu socjalnego. Wymóg dostarczenia zaświadczeń 

potwierdzających spełnianie określonych kryteriów np. potwierdzających status majątkowy lub status jako osoby bezrobotnej, 

niepełnosprawnej, uzależnionej może spowodować, że osoby te nie zgłoszą się po pomoc albo z niej zrezygnują, pozostając na 

marginesie życia społecznego.  
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 grupy osób wymienione jako szczególnie potrzebujące wsparcia poradniczego nie 

przychodzą ze względu na swój status, ale ze względu na problem, który mógłby 

dotyczyć i innych osób, 

 nadużyciem jest stwierdzenie, że osoby np. uzależnione szczególnie potrzebują pomocy 

prawnej, 

 wymuszając obecność opiekuna prawnego w przypadku porad i informacji udzielanych 

dziecku, model nie uwzględnia sytuacji, kiedy powodem zgłaszania się przez 

małoletniego po pomoc są problemy rodzinne np. opiekun prawny dziecka jest sprawcą 

przemocy domowej, 

 zamknięty system nastawiony jest na świadczenie pomocy bardzo wąskiej grupie 

odbiorców, 

 taki model nie spełni zakładanych celów - system monitoringu nie posłuży  

do autentycznej diagnozy sytuacji społecznej oraz ograniczy możliwość reagowania  

ze strony właściwych podmiotów na pojawiające się nowe zjawiska społeczne, 

 przypadki korzystania z usług ppio przez osoby, które stać na pomoc kancelarii 

prawnych, stanowią margines i nie warto ze względu na nie wprowadzać ograniczeń 

wobec wszystkich zgłaszających się po pomoc, 

 biurokracja jest dużo droższa niż pozostawienie otwartym dostępu do poradnictwa 

prawno-obywatelskiego. 

 

Uczestnicy spotkania, dzieląc się doświadczeniem zaznaczali, że nieodpłatne poradnictwo 

prawno-obywatelskie powinno obejmować wyłącznie osoby fizyczne. Trudna sytuacja różnych 

podmiotów prawnych w tym organizacji pozarządowych (szczególnie w mniejszych 

miejscowościach, gdzie nie działają organizacje parasolowe) nie może przesądzać  

o włączeniu tych podmiotów do systemu ppio. Ponadto w propozycjach modelowych została 

podważona zasada równości, ponieważ organizacje pożytku publicznego zostały objęte 

systemem ppio niezależnie od wielkości dochodów a wobec osób fizycznych te kryteria 

zastosowano. Zdaniem uczestników, gdyby model miał obejmować również osoby prawne, 

warunkiem byłoby wprowadzenie kategorii spraw i zastosowanie zasad dostępu analogicznych 

do zasad dostępu dla osób fizycznych.  

 

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania opowiadali się za wariantem modelu, w którym za dostępność do usług 

ppio odpowiada państwo oraz samorząd województwa - urzędy marszałkowskie zarządzają 

wdrażaniem systemu, koordynują działalność poradniczą na terenie województwa, kontraktują 

usługi na podstawie otwartych konkursów ofert z podmiotami niepublicznymi; całość modelu 

zarządzana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady Poradnictwa 
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Prawnego i Obywatelskiego.  Wybór uczestników spotkania był podyktowany raczej 

zastrzeżeniami wobec wszystkich innych wariantów proponowanych w modelu ppio.  

Propozycje, w których odpowiedzialność za finansowanie oraz koordynację działalności 

ośrodków poradniczych zostaje powierzona urzędom gmin lub powiatów, uczestnicy spotkania 

oceniali negatywnie. Ich zdaniem: 

 gminy i powiaty nie udźwigną obowiązku finansowania usług poradniczych, 

 kiedy finansowanie oraz kontrola leżą w kompetencjach władz lokalnych zagrożona jest 

autonomia i niezależność usługodawców, 

 powstaje konflikt interesów, gdy usługodawca musiałby doradzać w sprawach sporu 

między np. obywatelem a jednostką samorządu, która bezpośrednio odpowiada  

za przekazywanie usługodawcy środków, sprawuje kontrolę, nadaje i odbiera 

certyfikaty, 

 negatywne decyzje urzędników odnośnie wyboru organizacji ubiegających się  

o powierzenie zadania publicznego z zakresu ppio mogłyby nie wynikać z obiektywnej 

oceny, ale być podyktowane uprzedzeniami związanymi z działalnością organizacji 

przeciwko instytucjom lokalnym, kiedy np. doradztwo dotyczyłoby spraw spornych 

między instytucjami publicznymi a obywatelem. 

 

Uczestnicy konsultacji uważali, że w ramach systemu ppio powinna powstać instytucja, którą 

zbierałaby dane od ośrodków poradniczych nie tylko dla celów kontrolnych statystycznych, ale 

również w celu występowania na rzecz zmian legislacyjnych w kraju, tworzenia strategii 

rozwiązywania problemów społecznych na poziomie regionalnym i krajowym.  

 

Odnośnie finansowania proponowano natomiast, aby usługodawcy byli dotowani 

proporcjonalnie do ich liczby i liczby klientów bez przeprowadzania otwartych konkursów 

zlecania zadań publicznych. Organizacje pozarządowe zaznaczały, że podmioty włączone  

do systemu ppio nie powinny już ze sobą konkurować o dotacje. Z dodatkowego dofinansowania 

należałoby wykluczyć jednak instytucje publiczne (gdyby miały również znaleźć się wśród 

usługodawców), ponieważ instytucje są już finansowane z budżetu państwa. 

 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Według opinii uczestników spotkania usługi w ramach systemu ppio powinny być świadczone 

przez podmioty zarejestrowane, mające odpowiednie zapisy statutowe zezwalające  

na prowadzenie poradnictwa prawno-obywatelskiego oraz spełniające ustalone standardy. 

 

Wśród usługodawców powinny znaleźć się przede wszystkim organizacje pozarządowe.  

W obecnej sytuacji, kiedy zapotrzebowanie na usługi poradnictwa prawo-obywatelskiego jest 

niewspółmierne do możliwości świadczenia takich usług przez organizacje również i instytucje 

publiczne mogłyby zostać włączone do systemu ppio. Wydaje się to szczególnie ważne  



Konsultacje – Warszawa 05.04.2013 9 

w przypadku tych regionów kraju, gdzie jedynymi istniejącymi podmiotami, z których pomocy 

może skorzystać obywatel są właśnie instytucje publiczne. Uczestnicy zwracali jednak uwagę na 

dwa problemy. Pierwszy wynika z faktu, że instytucje takie jak np. Powiatowe Centra Pomocy 

Rodzinie (PCPR), Ośrodki Pomocy Społecznej (OPS) są już finansowane z budżetu państwa  

i gdyby miały świadczyć usługi w ramach systemu ppio, należałoby zapobiec podwójnemu ich 

dotowaniu. Drugi problem związany jest natomiast tym, że wiele spraw klientów dotyczy 

konfliktów z urzędami. Pracownik np. OPS-u, udzielając porad odnoszących się do problemu 

klient – OPS, nie będzie autonomiczny i obiektywny w swoich ocenach.  

 

Wątpliwość, jaką wyrażali uczestnicy spotkania, dotyczyła również możliwości objęcia systemem 

ppio organizacji pozarządowych specjalizujących się w udzielaniu pomocy określonym grupom 

odbiorców np. osobom opuszczającym zakłady karne, osobom z niepełnosprawnościami, 

osobom, które doświadczyły przemocy. Zastanawiano się, czy organizacje tego typu pozostaną 

włączone do systemu ppio czy pozostaną poza nim.  

 

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy konsultacji określili obszary, które wymagałyby standaryzacji stanowiącej podstawę 

do włączenia usługodawców do systemu ppio. Byli przekonani, że powinien istnieć jeden 

standard dla wszystkich placówek świadczących nieodpłatne porady prawne i obywatelskie.  

W trakcie pracy zastanawiali się jednak, czy rzeczywiście może powstać standard, który obejmie 

zarówno podmioty publiczne jak i niepubliczne.  

Obszary wymagające standaryzacji i propozycje wymagań stawianych usługodawcom: 

 kodeks etyczny (zapewnienie poufność udzielanych informacji i porad; rzetelność 

informacyjna i poradnicza rozumiana jako zgodność z prawem; bezstronność; możliwość 

odmówienia udzielenia porady, jeśli istnieje konflikt interesów; szacunek dla każdego 

klienta), 

 zasady pracy z klientem (porady są udzielane przez osoby przeszkolone w pracy  

z klientem; klient powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania - zarówno 

pozytywnego jak i negatywnego - odnośnie świadczonych usług w punkcie ppio; 

przestrzeganie zasad Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; możliwość 

zachowania anonimowości; klient decyzduje o działaniach, jakie wybierze), 

 metody świadczenia usług (dostosowanie przekazu do klienta – przekazywanie wiedzy 

w sposób zrozumiały; upublicznienie regulaminu punktu ppio, tak aby klient wiedział, na 

jakich zasadach udzielana jest informacja i porada oraz jakie są prawa i obowiązki 

zarówno klienta jak i doradcy), 

 dokumentacja (kontrola i monitoring),  

 kwalifikacje i umiejętności osób udzielających porad, 

 system włączania do pracy nowych doradców, 

 warunki techniczne (możliwość przeprowadzenia rozmowy z klientem w oddzielnym lub 

wyodrębnionym pomieszczeniu zaadoptowanym na potrzeby udzielania porad w celu 
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zapewnienia poufność rozmowy; warunki pozwalające na zabezpieczenie dokumentacji; 

dostęp do telefonu, komputera wyposażonego w oprogramowanie LEX/Legalis oraz 

Internet; dostępność dla osób niepełnosprawnych rozumiana jako zapewnienie 

możliwości udzielenia porad poprzez ułatwienie kontaktu). 

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję przedstawioną w modelu ppio, aby osobami 

udzielającymi porad prawnych i obywatelskich byli zarówno prawnicy, studenci prawa5 jak  

i osoby o innym wykształceniu po odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym.  

 

Organizacje zwracały uwagę na fakt, że prawo w Polsce daje organizacjom społecznym 

niezależnie od tego, czy w ich imieniu występuje prawnik, czy osoba o innym wykształceniu, 

możliwość wytaczania powództwa na rzecz obywateli np. w sprawach związanych z roszczeniami 

alimentacyjnymi, ochroną konsumentów, ochroną równości oraz niedyskryminacji przez 

bezpodstawne, bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli,  

o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, który 

stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego w postępowaniu karnym6. Dlatego też 

zdaniem uczestników spotkania właściwe jest rozwiązanie modelowe dające możliwość 

udzielania informacji i porad prawno-obywatelskich zarówno prawnikom, studentom prawa jak  

i osobom o wykształceniu innym niż prawnicze. 

 

Jednocześnie przedstawiciele organizacji pozarządowych rozważali możliwość wprowadzenia 

rozróżniania porad na prawne i obywatelskie. Pierwszych mogliby udzielać wyłącznie prawnicy  

a drugich – osoby bez wykształcenia prawniczego. Trudność ustalenia definicji pojęć „porada 

prawna” i „porada obywatelska” uniemożliwiła jednak rozwinięcie tematu i doszczegółowienie 

propozycji. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe jednogłośnie opowiedziały się  

za przedstawionym w modelu ppio pierwszym wariantem, który nie różnicował metod 

udzielania informacji od porad. Podkreślano konieczność dostosowania metod do możliwości 

klientów, tak aby zapewnić wszystkim w miarę możliwości równy dostęp do usług (np. dla osób  

z niepełnosprawnościami). 

Dwa pozostałe warianty zaprezentowane w modelu ppio różnicujące metody udzielania porad  

w zależności informacji i porad zostały odrzucone. Szczególnie wariant trzeci (zakładający 

                                                           
5 Zaznaczano jednak, że doradcami mogliby być wyłącznie studenci od trzeciego lub nawet czwartego roku studiów. 
6 Art. 61. § 1. Kodeksu Postępowania Cywilnego (D. U. rok 1964 numer 43 poz. 296). 
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konieczność zapisywania porad) wzbudzał kontrowersje I wywoływał dyskusje. Z praktyki 

organizacji wynikało, że wysłuchanie klienta, udzielenie porady, zapoznanie się dokumentami, 

zarejestrowanie kontaktu i dodatkowo spisanie wszystkiego, co zostało powiedziane klientowi 

będzie niepotrzebnym powielaniem pracy.  Dlatego też nie rekomendowano rozwiązania 

polegającego na przygotowywaniu dla klientów w postaci pisemnej. 

 

System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców  

System ppio powinien zdaniem uczestników spotkania zapewnić nie tylko kontrolę nad usługami 

świadczonymi przez organizacje poradnicze, ale i pomóc podnosić jakość poradnictwa poprzez 

zaplanowanie i wdrożenie działań typu:  

 szkolenia dla doradców, 

 superwizje, 

 e-poradnik - miejsce, gdzie na bieżąco będą pojawiały się informacje o zmianach  

w przepisach (ze względu na oszczędność czasu doradców obecnie samodzielnie 

wykonujących tę pracę), 

 wspólny system informatyczny dla usługodawców służący rejestracji usług, wymianie 

informacji między doradcami oraz konsultacjom,  

 organizacja spotkań usługodawców działających w obrębie systemu ppio w celu 

poznawania się, nawiązywania współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, 

 zapewnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi np. rzecznikiem praw 

obywatelskich, rzecznikiem osób niepełnosprawnych, rzecznikiem praw dziecka. 
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Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 

Beneficjenci 

Uczestnicy konsultacji opracowali własny wariant, w którym proponowali, aby informacje  

i porady były udzielane wszystkim osobom a dostęp do porad był ograniczony przez kategorię 

spraw. To rozwiązanie znalazło największe poparcie, ponieważ uzyskało 56% głosów  

za zasadnością i 57% za łatwością wprowadzenia.  

 

Za powszechnym dostępem do informacji i poradnictwa obywatelskiego dla wszystkich 

potrzebujących przemawiały zdaniem uczestników spotkania następujące argumenty: 

 zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (“Wszyscy są wobec prawa równi. 

Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”), 

 otwartość, powszechność, 

 kształtowanie i zwiększanie świadomości prawnej obywateli, 

 brak stygmatyzacji wynikającej z konieczności udowadniania prawa do informacji  

i poradnictwa obywatelskiego poprzez dostarczanie dokumentów potwierdzających 

status majątkowy, stan zdrowia, sytuację rodzinną, 

 brak barier między państwem a obywatelem, 

 brak biurokracji (sprawdzania, weryfikowania, gromadzenia dokumentów 

potwierdzających prawo do skorzystania z informacji i porady), 

 wariant powszechnego dostępu odzwierciedli rzeczywistą mapę potrzeb i problemów 

obywateli szukających informacji i porady prawnej. 

 

Uczestnicy spotkania, dzieląc się doświadczeniem zaznaczali, że nieodpłatne poradnictwo 

prawno-obywatelskie powinno obejmować wyłącznie osoby fizyczne. Gdyby natomiast model 

miał obejmować również osoby prawne, warunkiem byłoby wprowadzenie kategorii spraw  

i zastosowanie zasad dostępu analogicznych do zasad dostępu dla osób fizycznych.  

Organizacja systemu  

Uczestnicy spotkania opowiadali się za wariantem modelu, w którym za dostępność do usług 

ppio odpowiada państwo oraz samorząd województwa - urzędy marszałkowskie zarządzają 

wdrażaniem systemu, koordynują działalność poradniczą na terenie województwa, kontraktują 

usługi na podstawie otwartych konkursów ofert z podmiotami niepublicznymi; całość modelu 

zarządzana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady Poradnictwa 

Prawnego i Obywatelskiego.  Wybór uczestników spotkania był podyktowany raczej 

zastrzeżeniami wobec wszystkich innych wariantów proponowanych w modelu ppio 

(wymienionych w podrozdziale podrozdziale „Organizacja systemu..”).  
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Odnośnie finansowania proponowano natomiast, aby usługodawcy byli dotowani 

proporcjonalnie do ich liczby i liczby klientów bez przeprowadzania otwartych konkursów 

zlecania zadań publicznych. Organizacje pozarządowe zaznaczały, że podmioty włączone  

do systemu ppio nie powinny już ze sobą konkurować o dotacje. Z dodatkowego dofinansowania 

należałoby wykluczyć jednak instytucje publiczne, ponieważ instytucje są już finansowane z 

budżetu państwa. 

Usługodawcy 

Według opinii uczestników spotkania usługi w ramach systemu ppio powinny być świadczone 

przez podmioty zarejestrowane, mające odpowiednie zapisy statutowe zezwalające na 

prowadzenie poradnictwa prawno-obywatelskiego oraz spełniające ustalone standardy. 

 

Uczestnicy konsultacji określili obszary, które wymagałyby standaryzacji stanowiącej podstawę 

do włączenia usługodawców do systemu ppio. Byli przekonani, że powinien istnieć jeden 

standard dla wszystkich placówek świadczących nieodpłatne porady prawne i obywatelskie. 

Obszary wymagające standaryzacji i propozycje wymagań stawianych usługodawcom: kodeks 

etyczny, zasady pracy z klientem, metody świadczenia usług, prowadzenie i archiwizacja 

dokumentacji, kwalifikacje i umiejętności osób udzielających porad, system włączania do pracy 

nowych doradców, warunki techniczne. 

 

Wśród usługodawców powinny znaleźć się przede wszystkim organizacje pozarządowe. 

Wątpliwość, jaką wyrażali uczestnicy spotkania, dotyczyła również możliwości objęcia systemem 

ppio organizacji pozarządowych specjalizujących się w udzielaniu pomocy określonym grupom 

odbiorców np. osobom opuszczającym zakłady karne, osobom z niepełnosprawnościami, 

osobom, które doświadczyły przemocy.  

Doradcy w biurach ppio 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję przedstawioną w modelu ppio, aby osobami 

udzielającymi porad prawnych i obywatelskich byli prawnicy, studenci prawa (wyłącznie 

trzeciego lub nawet czwartego roku studiów) oraz osoby o innym wykształceniu po 

odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym.  

 

Organizacje zwracały uwagę na fakt, że prawo w Polsce daje organizacjom społecznym 

niezależnie od tego, czy w ich imieniu występuje prawnik, czy osoba o innym wykształceniu, 

możliwość wytaczania powództwa na rzecz obywateli np. w sprawach związanych z roszczeniami 

alimentacyjnymi, ochroną konsumentów, ochroną równości. 

 

Jednocześnie przedstawiciele organizacji pozarządowych rozważali możliwość wprowadzenia 

rozróżniania porad na prawne i obywatelskie. Pierwszych mogliby udzielać wyłącznie prawnicy  

a drugich – osoby bez wykształcenia prawniczego.  
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Metody udzielania porad  

Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe jednogłośnie opowiedziały się  

za przedstawionym w modelu ppio pierwszym wariantem, który nie różnicował metod 

udzielania informacji od porad. Podkreślano konieczność dostosowania metod do możliwości 

klientów. 

Większość uczestników była przeciwna przekazywaniu klientom porad w wersji pisemnej. 

Z praktyki organizacji wynikało, że wysłuchanie klienta, udzielenie porady, zapoznanie się 

dokumentami, zarejestrowanie kontaktu i dodatkowo spisanie wszystkiego, co zostało 

powiedziane klientowi będzie niepotrzebnym powielaniem pracy.  Dlatego też nie 

rekomendowano rozwiązania polegającego na przygotowywaniu dla klientów w postaci 

pisemnej. 

Wsparcie instytucji poradniczych i doradców w ramach systemu ppio 

System ppio powinien zdaniem uczestników spotkania zapewnić nie tylko kontrolę nad usługami 

świadczonymi przez organizacje poradnicze, ale i pomóc podnosić jakość poradnictwa poprzez 

zaplanowanie i wdrożenie działań typu: szkolenia dla doradców, superwizje, e-poradnik 

(miejsce, gdzie na bieżąco będą pojawiały się informacje o zmianach w przepisach), wspólny 

system informatyczny dla usługodawców (służący rejestracji usług, wymianie informacji między 

doradcami oraz konsultacjom), organizacja spotkań usługodawców działających w obrębie 

systemu ppio, zapewnienie współpracy z podmiotami zewnętrznymi np. rzecznikiem praw 

obywatelskich, rzecznikiem osób niepełnosprawnych, rzecznikiem praw dziecka. 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce 
 

Raport zbiorczy z konsultacji rozwiązań modelowych z organizacjami 

pozarządowymi, Wrocław 08.04.2013 r. 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Wrocław, 08.04.2013 r. 

 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelowych rozwiązań poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(w skrócie ppio) wzięło udział szesnastu uczestników. Czternaście osób reprezentowało 

organizacje pozarządowe, dwie osoby reprezentowały Urząd Miasta (Centrum Informacji  

i Rozwoju Społecznego, Wrocław). Wszyscy z obecnych uczestniczyli w pracach konsultacyjnych 

na partnerskich zasadach. 

 

I. Organizacje pozarządowe reprezentowane na spotkaniu konsultacyjnym: 

1. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, 

2. Centrum Aktywizacji Zawodowej Bezrobotnych i Wolontariatu Ziemi Nyskiej (Nysa), 

3. Stowarzyszenie Obrana Praw Człowieka i Obywatela (Wałbrzych), 

4. Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (Poznań), 

5. Fundacja w Służbie Wsi (Wrocław), 

6. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych "DAJMY SZANSĘ" (Wrocław), 

7. Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw KARTA 99 (Wrocław), 

8. Fundacja Familijny Poznań (Poznań), 

9. Fundacja Promyk Słońca, 

10. Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (Wrocław), 

11. Biuro Porad Obywatelskich (Wałbrzych). 

 

II. Osoby odpowiedzialne za konsultacje ze strony organizatora – Związek Biur Porad 

Obywatelskich: 

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca rozwiązania modelowe 

wypracowane przez Partnerów projektu ppio), 
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 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – autorka raportu. 

 

 

Opis przebiegu spotkania 
 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania, przeważającą liczbą głosów, opowiedzieli się za powszechnym dostępem 

do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że pomoc informacyjna i 

poradnicza powinna być dostępna dla każdej osoby zgłaszającej się po takie wsparcie. Wariant 

zakładający nieograniczony dostęp do informacji i porad prawno-obywatelskich został wybrany 

jako najbardziej zasadny – 85% głosów i łatwy we wprowadzeniu – 92% głosów. Drugim 

wariantem, na który oddano głosy, był wariant zakładający powszechny dostęp do informacji 

oraz ograniczony przez kryteria wieku i spraw do porad. W tym przypadku głosy rozłożyły się 

następująco: 15% za zasadnością i 8% za łatwością wprowadzenia takiego rozwiązania. Inne 

rozwiązania prezentowane w modelu ppio nie uzyskały żadnego poparcia. 

 

Zdaniem organizacji pozarządowych model zakładający powszechny dostęp do pomocy 

informacyjnej i prawnej ma najwięcej mocnych stron, a najważniejsze zalety takiego modelu to: 

 otwartość, łatwość uzyskania pomocy, 

 brak biurokracji (inna jakość niż w przypadku instytucji państwowych i samorządowych), 

 kształtowanie i zwiększenie świadomości prawnej obywateli, 

 docieranie z pomocą do większej liczby osób, w tym do dzieci i młodzieży 

(doświadczenie pracy doradców potwierdza potrzebę udzielania pomocy przynajmniej 

informacyjnej dzieciom i młodzieży1), 

 zapobieganie sytuacji pozostawienia bez pomocy osób, których nie objęłyby kryteria 

zaproponowane w innych propozycjach modelowych, 

 uwzględnienie potrzeby zachowania anonimowości przez niektórych klientów, 

 zachowanie idei, dla której powstało i działa większość dotychczas powstałych punktów 

pomocy informacyjnej i prawnej. 

 

                                                           
1
 Najczęstsze przypadki zgłaszania się dzieci i młodzieży do punktów porad są związane z przemocą w rodzinie. 
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W opinii organizacji, najważniejszą przeszkodą dla wprowadzenia otwartego modelu ppio 

mógłby być brak środków finansujących na takie przedsięwzięcie. Podpowiadano,  

że rozwiązaniem mogłoby być „zebranie” wszystkich środków przeznaczanych przez państwo na 

poradnictwo prawne i obywatelskie, połączenie różnych funduszy w jeden i ponowna ich 

alokacja2. 

 

Inne słabe strony i zagrożenia dla powszechnego dostępu do informacji i poradnictwa prawno-

obywatelskiego, na które wskazywały organizacje to: 

 zbyt duża liczba osób zgłaszających się po pomoc w porównaniu z liczbą doradców, 

 niebezpieczeństwo powierzchowności informacji/porady przy zbyt dużej liczbie 

klientów. 

 

Odnoście wariantów wprowadzających kryteria dostępności, organizacje jednoznacznie 

negatywnie oceniały obostrzenia ograniczające dostęp do informacji, jednocześnie dostrzegając 

pewne zalety ograniczenia dostępu do pomocy poradniczej takie jak: 

 intencjonalne adresowanie pomocy do osób najbardziej potrzebujących, 

 wykluczenie sytuacji nadużywania korzystania pomocy przez osoby, które stać na pomoc 

kancelarii prawnej, 

 wiek od 18 lat jest uzasadniony tym, że dopiero osoby 18-letnie mają zdolność do 

czynności prawnych, 

 objęcie poradnictwem osób prawnych i ułomnych osób prawnych, w tym organizacji 

pozarządowych, 

 niski koszt w porównaniu z modelem zakładającym powszechny i nieograniczony dostęp. 

 

Do słabych stron i zagrożeń wariantów wprowadzających kryteria dostępności dla beneficjentów 

zaliczano: 

 nadmierny formalizm,  

 konieczność weryfikacji zaświadczeń wymaganych od klientów, 

 tworzenie barier wobec osób, na rzecz których teoretycznie miałyby być świadczone 

usługi poradnicze (wymóg dostarczenie określonych zaświadczeń przez osoby, które 

zgłaszają się do punktów poradnictwa prawno-obywatelskiego, bo potrzebują pomocy 

przy wypełnieniu różnych urzędowych dokumentów), 

 wykluczenie w jednym z wariantów pomocy dla cudzoziemców, 

                                                           
2
 Aktualnie środki finansowe na poradnictwo są rozproszone w różnych instytucjach np. PFRON udziela środków na 

pomoc prawną i informacyjną dla osób niepełnosprawnych.  
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  brak możliwości udzielenia pomocy w sytuacji, gdy wsparcie potrzebne jest 

niezwłocznie np. ze względu na upływający termin sprawy (zbieranie zaświadczeń 

uniemożliwi udzielenie pomocy), 

 utrata klientów, którzy chcą zachować anonimowość, 

 wprowadzenie procedur zapewniających ochronę danych osobowych, 

 przekształcenie punktów poradnictwa prawno-obywatelskiego w instytucje podobne do 

wielu innych instytucji państwowych i samorządowych. 

 

Uczestnicy konsultacji podkreślali, że przy wprowadzeniu któregokolwiek z wariantów 

zakładających kryteria dostępu do usług poradniczych, prowadzone przez organizacje 

pozarządowe punkty poradnictwa prawno-obywatelskiego stracą swój dotychczasowy 

charakter. Staną się kolejnymi zbiurokratyzowanymi instytucjami, takimi z jakimi na co dzień 

styka się obywatel w trudnej sytuacji życiowej, kiedy to ważniejszy wydaje się dokument, 

zaświadczenie niż osoba i jej problem. Zdaniem uczestników konsultacji państwo, chcąc 

wprowadzać regulacje tam, gdzie działają organizacje pozarządowe np. w sferze poradnictwa 

prawno-obywatelskiego, nie może narzucać swojego zbiurokratyzowanego stylu, nawet jeśli 

finansuje te działania. 

 

W praktyce organizacje pozarządowe nie stosują kryteriów udzielania pomocy poradniczej. 

Jedna z organizacji wprowadziła wobec swoich klientów zasadę, że porady udzielane są osobom 

zamieszkałym na terenie Wrocławia znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. I taka 

informacja jest zdaniem wspomnianej organizacji wystarczająca, a kryterium nie jest w żaden 

sposób weryfikowane.  

 

Tematem, który pojawiał się w odniesieniu do beneficjentów systemu ppio, był problem 

dostępności usług dla osób prawnych. Zdaniem uczestników konsultacji osoby prawne powinny 

móc korzystać z informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że duże 

firmy/organizacje mają własnych prawników i podmioty takie nie będą ubiegały się o bezpłatną 

poradę w punktach poradnictwa obywatelskiego. Większość natomiast przedsiębiorców w 

Polsce to w rzeczywistości osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

Czasem trudno jest rozdzielić problem takiej firmy od problemu osoby, która ją prowadzi. W 

praktyce podmiotom prawnym i tzw. ułomnym osobom prawnym udzielana jest pomoc 

poradnicza. Pomoc w postaci informacji czy porady oznacza jedynie wskazanie ścieżki, nie musi 

oznaczać np. w napisaniu statutu organizacji. 
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Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

W odniesieniu do struktury systemu ppio, najważniejszą rzeczą zdaniem uczestników konsultacji 

byłoby uniezależnienie finansowania systemu od samorządów gminnych i powiatowych. 

Zwracano uwagę na konieczność uwzględniania realiów, czyli braku środków w budżetach gmin  

i powiatów na oświatę, opiekę zdrowotną a co dopiero na poradnictwo obywatelskie. Uznano, 

że oparcie organizacji i finansowania systemu na samorządach gminnych i powiatowych, nie daje 

szans na rozwój poradnictwa obywatelskiego. Organizacje pozarządowe podkreślały również, że 

w systemie ppio powinny zostać wyeliminowane sytuacje, w których ta sama instytucja ma 

uprawnienia certyfikacyjne i jednocześnie sama świadczy usługi poradnicze. Tymczasem takie 

rozwiązania zostały zaproponowane w wariantach nakładających na gminy i powiaty 

odpowiedzialność za organizację systemu.  

Organizacje pozarządowe skłaniały się ku rozwiązaniom skupiającym odpowiedzialność  

za system ppio w gestii instytucji centralnych. Instytucje te stanowiłyby lobby, którego 

działalność mogłaby przekładać się na rozstrzygnięcia legislacyjne. Z tego też powodu uważano, 

że nie Rada ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (RPPiO) a raczej departament 

ukonstytuowany przy wybranym ministerstwie powinien zarządzać systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego3. Przede wszystkim jednak uczestnicy konsultacji rekomendowali 

przeprowadzenie konsultacji na poziomie samorządów wojewódzkich, tak aby uwzględnić 

wprowadzone w życie rozwiązania problemu dostępności do pomocy informacyjnej i prawnej 

wypracowane przez niektóre samorządy oraz organizacje pozarządowe. Takie rozwiązania 

istnieją we Wrocławiu.  

Uczestnicy konsultacji mieli trudność w ocenie trafności zaproponowanych w modelu sposobów 

finansowania. Zdawano sobie sprawę, że finansowanie systemu powiązane będzie z ostateczną 

decyzją, co do wyboru wariantu dostępności dla beneficjentów i decyzją, czy system oprze się na 

ustawie o pomocy społecznej czy ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zdecydowanie jednak widziano sens w finansowaniu poradnictwa ze specjalnie stworzonego 

funduszu.  

Poniżej została przedstawiona ocena uczestników konsultacji odnośnie poszczególnych 

wariantów zaprezentowanych w modelu ppio. 

Wariant I  

Za poradnictwo obywatelskie odpowiedzialne są samorządy gminne  

i powiatowe. Na szczeblu centralnym działają dwie instytucje: Krajowy 

                                                           
3
 Proponowano, aby departament zarządzający systemem ppio ukonstytuowany był przy Ministerstwie 

Sprawiedliwości albo Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, ewentualnie mogłaby to być RPPiO działająca przy 
obydwu tych ministerstwach. 
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Ośrodek Wspierania Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - 

wyznaczający standardy, pełniący funkcje kontrolne, wspierające wobec 

usługodawców oraz Rada ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - 

nadzorująca KOWPPiO, określająca kierunki polityki w zakresie poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego. 

Organizacje uznały, że mocną stroną takiego rozwiązania jest dobre rozeznanie przez samorządy 

gminne i powiatowe lokalnych potrzeb oraz znajomość działających podmiotów udzielających 

pomocy informacyjnej i prawnej. Słabą stronę widziano w zbyt rozbudowanej strukturze, którą 

ten wariant zakłada oraz biurokracji dotyczącej dystrybucji środków na poradnictwo. Zauważono 

też, że przedstawione rozwiązanie może być zbyt drogie ze względu na konieczność powołania  

w każdej gminie punktu ppio. Rekomendowano zrzeszanie się gmin, tak aby biura ppio 

powstawały adekwatnie do potrzeb regionu. 

Uznano, że właściwszym organem do zarządzania systemem od Rady ds. Poradnictwa Prawnego 

i Obywatelskiego byłby oddzielny departament ukonstytuowany np. przy Ministerstwie Pracy  

i Polityki Społecznej. 

Wariant II  

Za dostępność do usług w ramach modelu ppio odpowiada państwo oraz 

samorząd województwa. Urzędy marszałkowskie zarządzają wdrażaniem 

systemu ppio, koordynują udzielanie poradnictwa na terenie województwa, 

z podmiotami niepublicznymi kontraktują usługi na podstawie otwartych 

konkursów ofert. Całość modelu zarządzana jest przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady Poradnictwa Prawnego  

i Obywatelskiego. 

Uczestnicy konsultacji ocenili, że mocnymi stronami proponowanego wariantu organizacji 
systemu ppio są: 

 zapewnienie ciągłości usług poradniczych,  

 dostępność do usług dla beneficjentów oraz  

 standaryzacja.  
 

Słabymi stronami tak zbudowanego systemu byłoby: 

 słabe rozeznanie potrzeb dotyczących poradnictwa z poziomu centralnego,  

 otwarte konkursy, w których udział mogłyby brać podmioty komercyjne,  

 wyłączenie z finansowania w ramach systemu ppio wyspecjalizowanych organizacji, 

świadczących pomoc informacyjną i poradniczą dla określonej grupy osób  

lub w określonej kategorii problemów (problemy finansowe typu zadłużenia, problemy 

przemocy, zatrudnienia osób niepełnosprawnych itd.). 
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Wariant III  

Standaryzacja i certyfikacja usług ppio ma miejsce na poziomie centralnym, 

a biura ppio działają w ramach jednostek samorządu terytorialnego na 

poziomie powiatowym. 

W wariancie tym uczestnicy spotkania docenili jasno określone kompetencje poszczególnych 

interesariuszy. Atutem tej propozycji było dla organizacji oparcie systemu o funkcjonujące 

instytucje i zasoby ludzkie. Podkreślano jednak, że poradnictwo w tym wariancie zostałoby 

ograniczone jedynie do powiatu a struktury, w ramach których świadczone byłyby usługi 

poradnictwa są strukturami skostniałymi i niewydolnymi. 

Wariant IV  

Rada Pomocy Prawnej – na poziomie centralnym odpowiada za opracowanie 

standardów i zasad certyfikacji; Powiatowe Rady Pomocy Prawnej (PRPP) na 

poziomie lokalnym zajmują się certyfikacją, rozdzielaniem funduszy oraz 

kontrolą standardów, Usługodawcy – podmioty certyfikowane przez PRPP. 

Organizacje pozarządowe doceniły stabilność tak zbudowanego systemu. Uznały, że taka 

struktura zapewnia bezpieczeństwo i dobrą kontrolę. Za atut uznano również finansowanie 

z funduszu zewnętrznego. Zagrożeń upatrywano natomiast w wysokich kosztach oraz 

w potencjalnym konflikcie interesów zachodzącym w przypadkach, kiedy biura świadczące usługi 

poradnictwa prawno-obywatelskiego doradzałaby klientom w sytuacjach sporów z urzędami 

publicznymi. 

 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Usługodawcy 

Uczestnicy spotkania negatywnie ocenili zaproponowane w modelu propozycje, aby do systemu 

włączyć jak największą liczbę podmiotów świadczących usługi poradnictwa prawnego, w tym 

podmioty komercyjne. Uznano, że kancelarie prawne nie powinny być objęte systemem ppio. 

Podkreślano, że w przypadku wyżej wymienionych podmiotów istnieje niebezpieczeństwo 

przenikania się różnych motywacji i nakładania interesów zarobkowych z działalnością 

nastawioną na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej.  

W odniesieniu natomiast do podmiotów publicznych typu Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie, 

Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Centra Interwencji 

Kryzysowej itp. obawy uczestników konsultacji budziło, że wiele trudnych sytuacji dla obywatela 

powstaje na linii obywatel - instytucja samorządowa, rządowa. Dlatego trudno nie zauważyć, że 

może dochodzić do konfliktu interesów, gdy ta sama instytucja, której może dotyczyć problem 
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udziela w obrębie swojej struktury pomocy informacyjnej i poradniczej. Ponadto wymienione 

powyżej instytucje są finansowanie z budżetu państwa.  

Do systemu ppio powinny natomiast wejść organizacje pozarządowe. Dla ngo poradnictwo 

prawno-obywatelskie jest głównym celem działania. Wrażliwość społeczna, chęć niesienia 

pomocy są wartościami nie do przeceniania. Organizacje, jak pokazuje doświadczenie są 

efektywniejsze niż instytucje publiczne, właśnie ze względu na swoją misję i na wewnętrzną 

motywację pracowników i wolontariuszy. Wśród organizacji włączonych do systemu ppio wg 

uczestników konsultacji powinny znaleźć się zarówno te, które świadczą pomoc informacyjną  

i poradniczą jako swoje główne zadanie statutowe jak i również te, które świadczą takie usługi 

ale działają wyłacznie na rzecz określonej grupy odbiorców (osoby niepełnosprawne, osoby 

opuszczające zakłady karne itd.) lub zawężają swoją działalność do określonej grupy spraw  

(np. w przypadków przemocy).  

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz certyfikacja usługodawców 

Reprezentanci organizacji pozarządowych konsultujący model ppio we Wrocławiu mieli 

rozbieżne zdania odnośnie standaryzacji usług poradnictwa prawno-obywatelskiego. Pojawiły 

się głosy, że choć każda z organizacji, która świadczy taką pomoc, uważa że robi to dobrze, to 

niekoniecznie musi być to prawdą więc stworzenie wspólnych standardów i certyfikacji  

w obrębie systemu ppio gwarantowałoby jakość usług (rzetelność porad, odpowiednią obsługę 

klientów, właściwe warunki pracy doradców). Standaryzacja pełniłaby zarówno wobec nowych 

jak i działających już instytucji poradniczych funkcje edukacyjne. Wyznaczone standardy 

wskazywałyby do jakiego poziomu minimum powinien dążyć usługodawca.  

Certyfikacja natomiast powinna być związana ze standaryzacją i być potwierdzeniem spełniania 

standardów. 

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych poparli propozycje zwarte w modelu ppio odnośnie 

osób, które mogłyby udzielać informacji i porad prawno-obywatelskich. Zdaniem organizacji, 

rozwiązanie modelowe jest dobre, bo daje możliwość udzielania porad zarówno przez 

prawników jak i osoby o innym wykształceniu4. Poradnictwo prawno-obywatelskie nie musi  

i nawet nie powinno być domeną wyłącznie prawników. Doświadczenie pracy doradców 

pokazuje, że klienci przychodzą czasem po pomoc, bo nie rozumieją dokumentów, ani 

                                                           
4 Jedyna uwaga, jaką miały organizacje do propozycji zawartej w modelu, odnosi się do sformułowania, że porad 

może udzielać osoba „po przeszkoleniu merytorycznym”. Taki zapis, wg organizacji, jest zbyt ogólny i organizacje 

proponują, aby go doprecyzować. 
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informacji, które otrzymali z urzędów lub od prawnika. W czasie spotkania podkreślano,  

że w ośrodkach informacji i porad prawno-obywatelskich istotna jest zarówno rzetelna wiedza 

doradców jak i umiejętność przekazania tej wiedzy. Dlatego też w punktach ppio potrzebni są 

doradcy mający szczególne umiejętności interpersonalne. Wiedza doradcy oraz świadomość o co 

powinien pytać klienta lub na co zwrócić uwagę, udzielając informacji lub porady, warunkuje  

w dużej mierze skuteczność usługi. 

 

Profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa (rola zawodowego prawnika a rola 
doradcy obywatelskiego) 

Uczestnicy konsultacji wymienili cechy składające się na profil idealnego doradcy: 

 wykształcenie minimum średnie, 

 wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa, 

 doświadczenie, 

 umiejętność szukania informacji, 

 umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi (komputer, Lex), 

 empatia, 

 otwartość, 

 asertywność, 

 komunikatywność, 

 

Weryfikacja wiedzy i umiejętności w organizacjach reprezentowanych przez uczestników 

spotkania następuje najczęściej poprzez: 

 dokumenty poświadczające wykształcenie (przy czym zdaniem niektórych organizacji 

cechy doradcy są ważniejsze niż wykształcenie), 

 rozmowę wstępną, 

 okres próbny, 

 system wprowadzania osób (obowiązkowy wolontariat w niektórych organizacjach np. 

półroczny), 

 informację zwrotną od klientów. 

 

Zdaniem wielu uczestników spotkania osoba rozpoczynająca pracę jako doradca bez względu na 

to, jakie ma wykształcenie i doświadczenie powinna być wprowadzana przez doradcę o dłuższym 

stażu.  
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Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Organizacje pozarządowe uznały, że najwłaściwszym podejściem do sposobu świadczenia usług 

przez ośrodki poradnictwa prawno-obywatelskiego jest możliwość udzielania informacji i porad 

w każdy możliwy sposób, czyli: 

- osobiście, w punktach porad oraz mobilnie, 

- telefonicznie, 

- listownie, 

- drogą elektroniczną (e-mail, poradniki internetowe). 

 

Uznano argumenty przedstawione w modelu, że nie ma potrzeby różnicować metod udzielania 

informacji i porad prawno-obywatelskich, ponieważ przede wszystkim liczy się dotarcie 

z pomocą do osoby oczekującej wsparcia. Sposób kontaktu zależy od możliwości zgłaszającej się 

osoby.  

Organizacje dopuszczały możliwość udzielania porad i informacji w każdej formie, ponieważ ich 

zdaniem każdy sposób obarczony jest ryzykiem błędu w tym sensie, że zawsze może brakować 

pełnej informacji o sytuacji klienta. Najbardziej na takie ryzyko narażone jest poradnictwo 

pośrednie (list, e-mail) a nawet rozmowa telefoniczna. Klient zdaniem uczestników spotkania 

powinien więc zostać poinformowany, że porada oraz informacja będzie udzielana na podstawie 

dostarczonych przez niego informacji i/lub dokumentów. Oznacza to, że klient ponosi 

odpowiedzialność za nieudzielenie pełnej informacji o swojej sytuacji lub za niedostarczenie 

dokumentów, których treść mogłaby mieć znaczenie i wpłynąć na kształt porady. 

 

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Temat kontroli jakości ustąpił w czasie konsultacji szczegółowej analizie innych elementów 

systemu. Uczestnicy konsultacji zaznaczali jednak, że jednym ze sposobów weryfikacji 

pracy doradców a tym samym zapewnienia kontroli jakości usług poradniczych mogłoby 

służyć wdrożenie centralnego, elektronicznego systemu rejestrowania informacji i porad. 

Każdy z punktów poradnictwa powinien mieć możliwość wglądu do bazy, wygenerowania z 

niej raportu odnośnie własnej działalności. Podkreślano, że jeśli powstałaby tego typu baza, 

to powinna być uznawana za źródło informacji o pracy w biurach ppio przez rożne 

podmioty przyznające finansowanie organizacjom. Analiza zawartych w systemie 

elektronicznym danych mogłaby być robiona zarówno na poziomie centralnym jak i na 

dowolnym poziomie regionalnym  

i służyć opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych. 
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Odnośnie badania efektywności systemu i kontroli jakości świadczonych usług zdania wśród 

organizacji były podzielne. Część organizacji uważała, że jakość usług zapewniałoby 

wprowadzenie wspólnych standardów oraz certyfikacja usługodawców. Inni uczestnicy byli 

zdania, że standardy nie są potrzebne, bo jakość potwierdzona jest poprzez wygranie konkursu 

na finansowanie. Kryteria ustala grantodawca a weryfikacja następuje na etapie rozpatrywania 

wniosku o dotację - przyznanie dotacji oznacza potwierdzanie jakości pracy organizacji.  

 

 

 

Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje  dotyczące poszczególnych elementów 

modelu. 

Beneficjenci  

Uczestnicy spotkania, przeważającą liczbą głosów, opowiedzieli się za powszechnym dostępem 

do bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego. Uznano, że pomoc informacyjna  

i poradnicza powinna być dostępna dla każdej osoby zgłaszającej się po takie wsparcie. Wariant 

zakładający nieograniczony dostęp do informacji i porad prawno-obywatelskich został wybrany 

jako najbardziej zasadny – 85% głosów i łatwy we wprowadzeniu – 92% głosów. 

Zdaniem organizacji pozarządowych model zakładający powszechny dostęp do pomocy 

informacyjnej i prawnej ma najwięcej mocnych stron, a najważniejsze zalety takiego modelu to: 

 otwartość, łatwość uzyskania pomocy, 

 brak biurokracji (inna jakość niż w przypadku instytucji państwowych i samorządowych), 

 kształtowanie i zwiększenie świadomości prawnej obywateli, 

 docieranie z pomocą do większej liczby osób, w tym do dzieci i młodzieży 

(doświadczenie pracy doradców potwierdza potrzebę udzielania pomocy przynajmniej 

informacyjnej dzieciom i młodzieży), 

 zapobieganie sytuacji pozostawienia bez pomocy osób potrzebujących informacji lub 

porady prawno-obywatelskiej, których nie objęłyby kryteria obecne w innych 

proponowanych wariantach modelu, 

 uwzględnienie potrzeby zachowania anonimowości przez niektórych klientów, 

 zachowanie idei, dla której powstało i działa większość dotychczas powstałych punktów 

pomocy informacyjnej i prawnej. 

 

Uczestnicy konsultacji podkreślali, że przy wprowadzeniu któregokolwiek z wariantów 

zakładających kryteria dostępu do usług poradniczych pozarządowe punkty poradnictwa 
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prawno-obywatelskiego stracą swój dotychczasowy charakter. Staną się kolejnymi 

zbiurokratyzowanymi instytucjami, takimi z jakimi na co dzień styka się obywatel w trudnej 

sytuacji życiowej. Zdaniem uczestników konsultacji państwo, chcąc wprowadzać regulacje tam, 

gdzie działają organizacje pozarządowe np. w sferze poradnictwa prawno-obywatelskiego, nie 

może narzucać swojego zbiurokratyzowanego stylu, nawet jeśli finansuje te działania. 

 

Tematem, który pojawiał się w odniesieniu do beneficjentów systemu ppio, był problem 

dostępności usług dla osób prawnych. Uczestnicy konsultacji nie mieli wątpliwości, że osoby 

prawne powinny móc korzystać z informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego. 

Organizacja systemu 

Organizacje miały trudność w ocenie trafności zaproponowanych w modelu sposobów 

finansowania. Zdawano sobie sprawę, że finansowanie systemu powiązane będzie z ostateczną 

decyzją, co do wyboru wariantu dostępności dla beneficjentów i decyzją, czy system oprze się na 

ustawie o pomocy społecznej czy ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Zdecydowanie jednak widziano sens w finansowaniu poradnictwa ze specjalnie funduszu.  

Najważniejszą jednak rzeczą w odniesieniu do struktury systemu ppio, zdaniem uczestników 

konsultacji byłoby uniezależnienie finansowania systemu od samorządów gminnych  

i powiatowych. Uznano, że oparcie organizacji i finansowania systemu na samorządach 

gminnych i powiatowych, nie daje szans na rozwój poradnictwa obywatelskiego, ponieważ nie 

dysponują one wystarczającymi środkami. Organizacje pozarządowe podkreślały również, że 

powinny zostać wyeliminowane w systemie ppio sytuacje, w których ta sama instytucja ma 

uprawnienia certyfikacyjne i jednocześnie sama świadczy usługi poradnicze, a takie rozwiązania 

zostały zaproponowane w wariantach nakładających na gminy i powiaty odpowiedzialność  

za organizację systemu.  

Organizacje pozarządowe skłaniały się ku rozwiązaniom skupiającym odpowiedzialność  

za system ppio w gestii instytucji centralnych. Instytucje te stanowiłyby lobby, którego 

działalność mogłaby przekładać się na rozstrzygnięcia legislacyjne. Z tego też powodu uważano, 

że nie Rada ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego a raczej departament ukonstytuowany 

przy wybranym ministerstwie powinien zarządzać systemem nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Proponowano, aby departament zarządzający systemem ppio ukonstytuowany 

był przy Ministerstwie Sprawiedliwości albo Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Przede 

wszystkim jednak uczestnicy konsultacji rekomendowali przeprowadzenie konsultacji na 

poziomie samorządów wojewódzkich, tak aby uwzględnić wprowadzone w życie rozwiązania 

problemu dostępności do pomocy informacyjnej i prawnej wypracowane przez niektóre 

samorządy oraz organizacje pozarządowe (takie rozwiązania istnieją we Wrocławiu).  
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Rekomendowano również, aby ze względu na koszty przy organizacji systemu odstąpić od idei 

tworzenia biur ppio w każdej gminie a tworzyć je adekwatnie do potrzeb regionu, liczby 

mieszkańców. 

Usługodawcy 

Do systemu ppio powinny zdaniem uczestników konsultacji wejść organizacje pozarządowe. Dla 

ngo poradnictwo prawno-obywatelskie jest głównym celem. Wrażliwość społeczna, chęć 

niesienia pomocy są wartościami nie do przeceniania. Organizacje, jak pokazuje doświadczenie 

są efektywniejsze niż instytucje publiczne ze względu na swoją misję i na wewnętrzną 

motywację pracowników. Wśród organizacji włączonych do systemu ppio powinny znaleźć się 

zarówno te, które świadczą pomoc informacyjną i poradniczą jako swoje główne zadanie 

statutowe jak i również te, które świadczą usługi wyłacznie na rzecz określonej grupy odbiorców 

lub zawężają swoją działalność do określonej grupy spraw. 

W odniesieniu do innych niż organizacje pozarządowe potencjalnych usługodawców objętych 

systemem ppio uznano, że do systemu nie powinny zostać włączone kancelarie prawne. 

Podkreślano, że w przypadku wyżej wymienionych podmiotów istnieje niebezpieczeństwo 

przenikania się interesów zarobkowych z działalnością społeczną.  

Natomiast w odniesieniu do podmiotów publicznych obawy uczestników konsultacji budziło,  

że wiele trudnych sytuacji dla obywatela powstaje na linii obywatel - instytucja samorządowa, 

rządowa. Dlatego trudno nie zauważyć, że może dochodzić do konfliktu interesów, gdy ta sama 

instytucja, której może dotyczyć problem udzielałaby pomocy informacyjnej i poradniczej.  

Reprezentanci organizacji pozarządowych mieli rozbieżne zdania odnośnie standaryzacji usług 

poradnictwa prawno-obywatelskiego. Pojawiły się głosy, że stworzenie wspólnych standardów  

i certyfikacja w obrębie systemu ppio gwarantowałoby jakość usług (rzetelność porad, 

odpowiednią obsługę klientów, właściwe warunki pracy doradców). Standaryzacja pełniłaby 

wobec nowych jak i działających już instytucji poradniczych funkcje edukacyjne (wyznaczone 

standardy wskazywałyby do jakiego przynajmniej minimalnego poziomu powinien dążyć 

usługodawca).  

Uczestnicy konsultacji wyrażali jednak też opinie, że standaryzacja i certyfikacja nie są 

potrzebne, bo potwierdzeniem jakości jest przyznana dotacja w wyniku udziału przez 

usługodawcę w konkursie na realizację zadania zleconego w zakresie poradnictwa prawno-

obywatelskiego. 

Osoby udzielające porad 

Poradnictwo prawno-obywatelskie zdaniem uczestników konsultacji nie musi i nawet nie 

powinno być domeną wyłącznie prawników. Doświadczenie pracy doradców pokazuje, że klienci 

przychodzą czasem po pomoc, bo nie rozumieją dokumentów ani informacji, które otrzymali  

z urzędów lub od prawników.  
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Przedstawiciele organizacji pozarządowych poparli więc propozycje modelu ppio odnośnie osób, 

które mogłyby udzielać informacji i porad prawno-obywatelskich. Zdaniem organizacji, 

rozwiązanie modelowe jest dobre, bo daje możliwość udzielania porad zarówno przez 

prawników jak i osoby o innym wykształceniu. Jedyna uwaga, jaką miały organizacje do 

propozycji zawartej w modelu, odnosi się do sformułowania, że porad może udzielać osoba „po 

przeszkoleniu merytorycznym”. Taki zapis według organizacji jest zbyt ogólny i organizacje 

proponują, aby go doprecyzować. 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Organizacje pozarządowe uznały, że najwłaściwszym podejściem do sposobu świadczenia usług 

przez ośrodki poradnictwa prawno-obywatelskiego jest możliwość udzielania informacji i porad 

w każdy możliwy sposób, czyli: 

- osobiście, w punktach porad oraz mobilnie, 

- telefonicznie, 

- listownie, 

- drogą elektroniczną (e-mail, poradniki internetowe). 

Kontrola jakości porad  

Jednym ze sposobów zapewnienia jakości usług poradniczych mógłby stać się, zdaniem 

uczestników konsultacji, centralnego, elektronicznego systemu rejestrowania informacji i porad. 

Analiza zawartych w systemie elektronicznym danych mogłaby ponadto służyć opracowywaniu 

strategii rozwiązywania problemów społecznych. Podkreślano jednak, że jeśli powstałaby tego 

typu baza, powinna być uznawana za źródło informacji o pracy w biurach ppio przez rożne 

podmioty przyznające finansowanie organizacjom. 

Organizacje pozarządowe we Wrocławiu na koniec spotkania konsultacyjnego zaznaczyły,  

że rozwiązania modelowe poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce będą miały wartość  

o tyle, o ile uwzględnią dorobek organizacji poradniczych w tej dziedzinie; pomogą go 

upowszechnić. Uczestnicy spotkania obawiali się odgórnie wprowadzanych zasad stworzonych 

przez teoretyków, które mogłyby abstrahować od tego, co już powstało, działa i wymaga jedynie 

wsparcia systemowego i dofinansowania. 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Katowice, 15.04.2013 r. 

 

Uczestnicy 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział dwadzieścia osób reprezentujących jedenaście organizacji pozarządowych.  

 

 

Lista organizacji 

 nazwa organizacji miejscowość 

1 Biuro Porad Obywatelskich  Gliwice 

2 Biuro Porad Obywatelskich  Zabrze 

3 Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich   Włodzisław 

4 Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw  Ruda Śląska 

5 Społeczna Odnowa Samorządowa  Chorzów 

6 Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Praw Konsumentów 

"Konsumental" 

 Bielsko-Biała 

7 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka  Katowice 

8 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka   Sosnowiec 

9 Towarzystwo Miłośników Rydułtów  Rydułtowy 

10 Biuro Porad Obywatelskich  Gliwice 

11 Biuro Porad Obywatelskich  Zabrze 

 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raporu. 
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Opis przebiegu spotkania 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu oraz 

raportu zbiorczego, będącego rezultatem dziewięciu spotkań przeprowadzonymi z organizacjami 

pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy konsultacji spośród przedstawionych w modelu wariantów dostępu do poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego wybrali wariant dający możliwość skorzystania z usług każdej osobie, 

która takiej pomocy potrzebuje. Wariant powszechnego dostępu został uznany za najbardziej 

zasadny i łatwy we wprowadzeniu w życie. Głosowało za nim 100% osób.  

 

Za nieograniczonym dostępem do informacji i poradnictwa obywatelskiego dla wszystkich 

potrzebujących przemawiały: 

 brak stygmatyzacji klientów, która pojawiałaby się w przypadku żądania od nich 

informacji o sytuacji finansowej, zdrowotnej itd. w zamian za udzielenie pomocy, 

 ułatwienie pracy sądom poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, 

 brak konieczności sprawdzania stanu majątkowego osób zgłaszających się po pomoc, 

 brak biurokracji - sprawdzania, weryfikowania, gromadzenia dokumentów 

potwierdzających prawo do skorzystania z informacji i porady. 

 

Alternatywą dla powszechnego dostępu do usług ppio były warianty modelu wprowadzające 

kryteria dochodowe, majątkowe, kryterium spraw a argumenty przeciw tym propozycjom 

można uznać za argumenty za powszechnym dostępem. Wśród najczęściej wymienianych przez 

uczestników spotkania były: 

 brak równości szans, 

 naznaczanie, ponowna stygmatyzacja poprzez wymaganie np. ujawniania statusu 

ekonomicznego, stanu zdrowia, 

 powielanie praktyki instytucji publicznych, kiedy minimalne przekroczenie określonego 

dochodu uniemożliwia skorzystanie z pomocy, 

 błędne założenie, że kwota określająca dochód minimalny świadczy o statusie 

rodziny/osoby. 

 

Odnośnie podmiotów pranych, które obok osób fizycznych również były wymieniane  

w propozycjach modelu jako beneficjenci usług ppio, organizacje pozarządowe uważały,  

że pomoc informacyjna i prawna powinna być świadczona także i tym podmiotom. Należałoby 

jednak zdaniem uczestników ograniczyć dostęp dla osób prawnych poprzez zastosowanie 

kryterium dochodowego, tak aby wykluczyć możliwość korzystania z usług np. przez spółki 

kapitałowe.  
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Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania analizowali każdy z wariantów modelu ppio odnoszący się do organizacji 

systemu i instytucji zarządzających. W głosowaniu nad poszczególnymi propozycjami organizacje 

wybrały wariant, w którym za dostępność do usług ppio odpowiada państwo oraz samorząd 

województwa - urzędy marszałkowskie zarządzają wdrażaniem systemu, koordynują działalność 

poradniczą na terenie województwa, kontraktują usługi z podmiotami niepublicznymi  

na podstawie otwartych konkursów ofert; całość modelu zarządzana jest przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.  

Za zasadnością tak zorganizowanej struktury i podziałem kompetencji uczestnicy oddali 74% 

głosów. Sugerowano jednak, aby systemem zarządzało Ministerstwo Sprawiedliwości, które 

zapewniłoby właściwą kontrolę merytoryczną. Organizacje proponowały również, żeby ośrodki 

informacji i poradnictwa prawno-obywatelskiego finansowane były z budżetu państwa, 

budżetów województw oraz funduszu zewnętrznego, co zwiększałoby szansę na niezależność  

i stabilizację działań ośrodków ppio. 

Pozostałe głosy odnośnie oceny przedstawionych w modelu ppio wariantów organizacji systemu 

rozłożyły się w sposób następujący: 

 4% głosów za wariantem, w którym za poradnictwo obywatelskie odpowiedzialne są 

samorządy gminne i powiatowe a na szczeblu centralnym działają dwie instytucje: 

Krajowy Ośrodek Wspierania Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (KOWPPiO) - 

wyznaczający standardy, pełniący funkcję kontrolną i wspierającą wobec usługodawców 

oraz Rada ds. Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego - nadzorująca KOWPPiO, 

określająca kierunki polityki w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 

  4% - za wariantem, w którym standaryzacja i certyfikacja usług ppio ma miejsce na 

poziomie centralnym, a biura ppio działają w ramach jednostek samorządu 

terytorialnego na poziomie powiatowym,  

 18% - za wariantem, w którym na poziomie centralnym za opracowanie standardów  

i zasad certyfikacji odpowiada Rada Pomocy Prawnej; Powiatowe Rady Pomocy Prawnej 

- na poziomie lokalnym zajmują się certyfikacją usługodawców, rozdzielaniem funduszy 

oraz kontrolą standardów. 

Warianty modelu ppio, w których odpowiedzialność za finansowanie oraz koordynację 

działalności ośrodków poradniczych powierzono urzędom gmin lub powiatów, uczestnicy 

spotkania oceniali negatywnie, argumentując, że:  

 poradnictwo obywatelskie byłoby uwikłane w konteksty lokalne i w politykę, 
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 urzędy gmin i powiatów przyzwyczajone są do współpracy z określonymi organizacjami, 

co utrudniłoby dokonywanie obiektywnych ocen przy wyborze usługodawców 

świadczących pomoc informacyjną i prawną dla obywateli, 

 zagrożona byłaby dla autonomia i bezstronność ośrodków poradniczych (działalność 

poradnicza nierzadko prowadzona jest w sprawach przeciwko decyzjom urzędników), 

 gminy i powiaty nie udźwigną obowiązku finansowania usług poradniczych. 

 

W czasie dyskusji nad organizacją systemu ppio organizacje pozarządowe zaznaczały, że nie 

można odgórnie decydować, jaka powinna być liczba biur ppio w każdym powiecie lub gminie, 

bo potrzeby w poszczególnych rejonach Polski są różne i różna jest liczebność mieszkańców. 

Dlatego przy ustalaniu liczby biur ppio należałoby zdaniem uczestników uwzględniać nie tyle 

wielkość obszaru, co zagęszczenie ludności. 
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Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Według opinii uczestników spotkania usługi w ramach systemu ppio powinny być świadczone 

przez podmioty zarejestrowane, mające zapisy statutowe zezwalające na prowadzenie 

poradnictwa prawno-obywatelskiego, mogące wykazać się przynajmniej dwuletnim okresem 

doświadczenia oraz spełniające ustalone standardy. 

 

Ze względu na liczbę potencjalnych klientów usług poradniczych wśród usługodawców powinny 

znaleźć się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty np. kancelarie prawne (poza biurami 

poselskimi). Klient sam decydowałby, z usług którego punktu poradnictwa skorzysta. Jednak  

w stosunku do różnych typów usługodawców powinny zostać zastosowane różne zasady 

finansowania, ponieważ przykładowo instytucje publiczne (PCPR-y, OPS-y) są już finansowane  

z budżetu państwa. Nie powinny zatem mieć prawa startowania w konkursach na 

kontraktowanie usług w ramach systemu ppio.  

 

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Organizacje były zgodne, że należałoby opracować standard, który wyznaczałby kryteria 

włączenia usługodawców do systemu ppio1. Zasady powinny dotyczyć takich obszarów jak: 

 doświadczenie w zarządzaniu, doświadczenie w realizacji projektów (zabezpieczenie 

organizacyjno-finansowe musi gwarantować, że środki, które otrzyma organizacja, 

zostaną właściwie spożytkowane i rozliczone), 

 doświadczenie osób udzielających porad, 

 obsługa klienta (bezstronność wobec klienta, dostępność w stałych, określonych 

godzinach itd.), 

 zaplecze lokalowe, 

 system włączania nowych doradców, 

 udział wolontariuszy (jako wymóg), 

 dokumentacja porad2. 

 

Certyfikacja usługodawców 

Certyfikacja usługodawców została uznana przez uczestników konsultacji za rozwiązanie mające 

wartość promocyjną. Certyfikat mogłyby uzyskać wszystkie spełniające standardy podmioty 

włączone do systemu ppio, gdy finansowanie – prawdopodobnie tylko część. Dzięki certyfikacji 

podmiot niezależnie od zakontraktowania usług znajdowałby się bazie spełniających standardy 

                                                           
1 Uczestnicy proponowali, aby przy określaniu standardów ppio odnośnie kodeksu etycznego, obsługi klienta wykorzystać zasady 

wypracowane przez Związek Biur Porad Obywatelskich. 
2 Zdaniem uczestników w ramach systemu powinna zostać stworzona wspólna elektroniczna baza, w której doradcy mogliby 

rejestrować porady oraz zapoznawać się ze sprawami i rozwiązaniami proponowanymi przez innych doradców, tak aby móc się od 

siebie wzajemnie uczyć.  
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wiarygodnych usługodawców. Istnienie sieci certyfikowanych organizacji pozwalałoby  

na wyszukiwanie partnerów, pozwalałoby w razie potrzeby skierować/przekierować osobę 

potrzebującą pomocy do innego, ale spełniającego standardy punktu poradnictwa. 

W stosunku do certyfikacji pojawiały się jednak i zdania krytyczne. Na spotkaniu wyrażano 

obawy, że certyfikacja nie potwierdza jakości, pozostanie jedynie na papierze.  

Uczestnicy spotkania proponowali przyznanie certyfikatu na jakiś czas i możliwość odebrania go 

w razie obniżenia przez usługodawcę standardu usług. Sugerowano również wprowadzenie 

certyfikacji stopniowej (pierwszy stopień przy spełnianiu wymogów minimum i kolejne przy 

spełnianiu standardów dodatkowych). 

Podkreślano, że dzięki certyfikacji mogłaby być tworzona wspólna marka, chociaż usługi byłyby 

świadczone przez różne organizacje. Certyfikat służyłby potwierdzeniu jakości i pełniłby funkcję 

promocyjną, pomagająca budować renomę – analogicznie do funkcji, jaką pełni status OPP. 

Ponadto byłby jasną informacją dla klientów, pozwalałby zidentyfikować punkt porad.  

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję zapisaną w modelu ppio, aby osobami 

udzielającymi porad prawnych i obywatelskich byli prawnicy, studenci prawa oraz 

osoby o innym wykształceniu po odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym. Zdaniem 

organizacji pozarządowych doradcami w biurach ppio nie muszą być prawnicy, ponieważ 

problemy klientów dotyczą też spraw, których nie obejmuje edukacja na studiach prawniczych 

np. ubezpieczeń. Podnoszono argument, że pracownik pomocy społecznej będzie miał większą 

wiedzę specjalistyczną niż student po napisaniu pracy magisterskiej a nawet prawnik  

z doświadczeniem. Jednocześnie jednak przedstawiciele organizacji pozarządowych rozważali 

możliwość wprowadzenia rozróżniania na porady prawne i porady obywatelskie. Pierwszych 

mogliby udzielać wyłącznie prawnicy; drugich – osoby bez wykształcenia prawniczego. 

 

Istotne umiejętności i cechy, którymi powinien wyróżniać się doradca to:  

 kwalifikacje, 

 doświadczenie, 

 komunikatywność,  

 umiejętność zdiagnozowania problemu beneficjenta, 

 zdolność do przekazania wiedzy w sposób zrozumiały dla klienta,  

 bezstronność, 

 niezależność od wpływów urzędników i polityków, 

 zaangażowanie, 

 nastawienie na klienta, na udzielenie pomocy, 
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 możliwość oceny własnych umiejętności i wiedzy, tak aby w razie potrzeby móc szukać 

wsparcia w zespole lub przekierować klienta do właściwej instytucji. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Spośród wariantów modelu ppio dotyczących metod udzielania informacji i porad prawno-

obywatelskich uczestnicy spotkania wybrali wariant zakładający świadczenie usług wszystkimi 

możliwymi sposobami. Dotyczyło to przekazywania klientom informacji oraz udzielania porad.  

Odwołując się do praktyki, uczestnicy konsultacji podkreślali, że poradnictwo „pośrednie” 

sprawdza się w przekazywaniu informacji oraz w przypadku, kiedy osoba potrzebująca porady 

ma trudność z przyjazdem na spotkanie z doradcą. Formy kontaktu mailowego i listownego 

wymagają jednak większego zaangażowania i czasu. Ze względu na klientów metody inne niż 

osobisty kontakt również są trudne do stosowania, bo większość beneficjentów nie ma dostępu  

do Internetu, nie korzysta z komputera (osoby o najniższych dochodach dowiadują się  

o istnieniu punktów poradnictwa z ogłoszeń w instytucjach pomocy społecznej albo od osób, 

które korzystały z pomocy biur).  

Ustosunkowując się do problemu, czy poradę dla klienta, który odwiedza biuro osobiście, 

należałoby przygotowywać również w wersji pisemnej, większość uczestników spotkania 

wyrażała opinię, że przeszkodą we wprowadzeniu takiego standardu jest brak czasu (przy liczbie 

ponad 5000 rocznie udzielanych porad w przypadku jednej z organizacji). Wypowiadano się 

raczej przeciw zapisywaniu dokładnej porady (1:1) na rzecz ogólnego zapisu, podania podstawy 

prawnej.  

 

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Zdaniem uczestników konsultacji kontrola poziomu usług w biurach ppio powinna być 

wewnętrzna np. poprzez sprawdzanie wyrywkowo udzielonych porad oraz zewnętrzna. Metody 

proponowane w modelu odnośnie kontroli jakości porad były akceptowane przez organizacje 

pozarządowe. Zaznaczano jednak, że badanie rzetelności porad i badanie satysfakcji klienta to 

dwie różne rzeczy. Ankiety satysfakcji klientów stosowane przez organizacje poradnicze nie 

odzwierciedlają jakości porad a są raczej zapisem odczuć beneficjentów. Satysfakcja nie jest 

również równoznaczna ze skutecznością i zazwyczaj organizacje nie mają informacji zwrotnej 

dotyczącej tego, jak potoczyła się sprawa klienta. 
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Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 
 

Organizacje widzą potrzebę wejścia w życie systemu ppio. Rekomendują uwspólnianie 

standardów, tworzenie sieci usługodawców, organizację systemu wsparcia instytucji i doradców.  

Beneficjenci 

Wszyscy uczestnicy konsultacji spośród przedstawionych w modelu wariantów dostępu do 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego wybrali wariant dający możliwość skorzystania z usług 

każdej osobie, która takiej pomocy potrzebuje. Wariant powszechnego dostępu został uznany za 

najbardziej zasadny i łatwy we wprowadzeniu w życie.  

 

Za nieograniczonym dostępem do informacji i poradnictwa obywatelskiego dla wszystkich 

potrzebujących przemawiały zdaniem uczestników spotkania: 

 uniknięcie stygmatyzacji klientów poprzez wymaganie w zamian za pomoc informacyjną 

i poradniczą przyznawania się do sytuacji finansowej, do choroby itd., 

 ułatwienie pracy sądom poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, 

 brak konieczności sprawdzania stanu majątkowego osób zgłaszających się po pomoc, 

 brak biurokracji, sprawdzania, weryfikowania, gromadzenia dokumentów 

potwierdzających prawo do skorzystania z informacji i porady. 

 

Odnośnie podmiotów prawnych, które obok osób fizycznych również były wymieniane  

w propozycjach modelu jako beneficjenci usług ppio, organizacje pozarządowe uważały,  

że pomoc informacyjna i prawna powinna być świadczona także i tym podmiotom. Należałoby 

jednak zdaniem uczestników ograniczyć dostęp dla osób prawnych poprzez zastosowanie 

kryterium dochodowego. 

Organizacja systemu  

W głosowaniu nad poszczególnymi propozycjami modelu ppio odnoszącymi się do organizacji 

systemu i instytucji zarządzających organizacje wybrały wariant, w którym za dostępność do 

usług ppio odpowiada państwo oraz samorząd województwa. Za zasadnością tak 

zorganizowanej struktury i podziałem kompetencji uczestnicy oddali 74% głosów. Sugerowano 

jednak, aby systemem zarządzało Ministerstwo Sprawiedliwości ze względu na właściwej 

kontroli merytorycznej. Organizacje proponowały również, żeby ośrodki informacji i poradnictwa 

prawno-obywatelskiego finansowane były z budżetu państwa, budżetów województw oraz 

funduszu zewnętrznego, co zwiększałoby szansę na niezależność i stabilizację działań ośrodków 

ppio. 
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W czasie dyskusji nad organizacją systemu ppio organizacje pozarządowe zaznaczały, że nie 

można odgórnie decydować, jaka powinna być liczba biur ppio w każdym powiecie lub gminie, 

bo potrzeby w poszczególnych rejonach Polski są różne i różna jest liczebność mieszkańców. 

Dlatego przy ustalaniu liczby biur ppio należałoby zdaniem uczestników uwzględniać nie tyle 

wielkość obszaru, co zagęszczenie ludności. 

Usługodawcy 

Według opinii uczestników spotkania usługi w ramach systemu ppio powinny być świadczone 

przez podmioty zarejestrowane, mające zapisy statutowe zezwalające na prowadzenie 

poradnictwa prawno-obywatelskiego, mogące wykazać się przynajmniej dwuletnim okresem 

doświadczenia oraz spełniające ustalone standardy. 

 

Ze względu na liczbę potencjalnych klientów usług poradniczych wśród usługodawców powinny 

znaleźć się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty np. kancelarie prawne (poza biurami 

poselskimi).  Jednak w stosunku do różnych typów usługodawców powinny zostać zastosowane 

różne zasady finansowania, ponieważ przykładowo instytucje publiczne są już finansowane  

z budżetu państwa i nie powinny mieć prawa startowania w konkursach na kontraktowanie 

usług w ramach systemu ppio.  

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Organizacje były zgodne, że należałoby opracować standard, który wyznaczałby kryteria 

włączenia usługodawców do systemu ppio. Zasady powinny dotyczyć takich obszarów jak: 

doświadczenie w zarządzaniu, doświadczenie w realizacji projektów, doświadczenie osób 

udzielających porad, obsługa klienta, zaplecze lokalowe, system włączania nowych doradców, 

udział wolontariuszy (jako wymóg), dokumentacja porad. 

Certyfikacja usługodawców 

Certyfikacja usługodawców została uznana przez uczestników konsultacji za rozwiązanie mające 

wartość promocyjną. Certyfikat mogłyby uzyskać wszystkie spełniające standardy podmioty 

włączone do systemu ppio, gdy finansowanie – prawdopodobnie tylko część. Dzięki certyfikacji 

podmiot niezależnie od zakontraktowania usług znajdowałby się w bazie spełniających 

standardy wiarygodnych usługodawców. Sugerowano wprowadzenie certyfikacji stopniowej 

(pierwszy stopień przy spełnianiu wymogów minimum i kolejne przy spełnianiu standardów 

dodatkowych). 

Doradcy w biurach ppio 

Uczestnicy spotkania zaakceptowali propozycję zapisaną w modelu ppio, aby osobami 

udzielającymi porad prawnych i obywatelskich byli prawnicy, studenci prawa oraz 

osoby o innym wykształceniu po odpowiednim przeszkoleniu merytorycznym. Zdaniem 

organizacji pozarządowych doradcami w biurach ppio nie muszą być prawnicy, ponieważ 

problemy klientów dotyczą też spraw, których nie obejmuje edukacja na studiach prawniczych 
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np. ubezpieczeń. Podnoszono argument, że pracownik pomocy społecznej będzie miał większą 

wiedzę specjalistyczną niż student po napisaniu pracy magisterskiej a nawet prawnik z 

doświadczeniem. Jednocześnie jednak przedstawiciele organizacji pozarządowych rozważali 

możliwość wprowadzenia rozróżniania na porady prawne i porady obywatelskie. Pierwszych 

mogliby udzielać wyłącznie prawnicy; drugich – osoby bez wykształcenia prawniczego. 

Metody udzielania porad  

Spośród wariantów modelu ppio dotyczących metod udzielania informacji i porad prawno-

obywatelskich uczestnicy spotkania wybrali wariant zakładający świadczenie usług wszystkimi 

możliwymi sposobami. Dotyczyło to przekazywania klientom informacji oraz udzielania porad.  

Ustosunkowując się do problemu, czy poradę dla klienta, który odwiedza biuro osobiście, 

należałoby przygotowywać również w wersji pisemnej, większość uczestników spotkania 

wypowiadała się raczej przeciw zapisywaniu dokładnej porady (1:1) na rzecz ogólnego zapisu, 

podania podstawy prawnej.  

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich  

Metody proponowane w modelu odnośnie kontroli jakości porad były akceptowane przez 

organizacje pozarządowe. Zaznaczano jednak, że badanie rzetelności porad i badanie satysfakcji 

klienta to dwie różne rzeczy. Satysfakcja nie jest też równoznaczna ze skutecznością. Organizacje 

natomiast nie mają najczęściej informacji zwrotnej dotyczącej tego, jak potoczyła się sprawa 

klienta. 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Kraków, 16.04.2013 r. 

 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział czternaście osób reprezentujących jedenaście organizacji pozarządowych.  

 

Lista organizacji 

 
nazwa organizacji miejscowość 

1 Przejście - Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Wypadków i Katastrof 

Komunikacyjnych oraz Przemocy 

Wał Ruda 

2 Stowarzyszenie Romów w Polsce Oświęcim 
3 Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku Nowy Sącz 
4 Stowarzyszenie Pomocy Niematerialnej "Szansa" w Krośnie Krosno 
5 Biuro Porad Obywatelskich  Kraków 
6 Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Kraków 
7 Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka Kraków 
8 Instytut Wiedzy Obywatelskiej Kraków 
9 Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej - Oddział w Krakowie Kraków 

10 Studencka Poradnia Prawna Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 
11 Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka - Zarząd Krajowy w Dębicy Dębica 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania ocenili, że najwłaściwszym wariantem modelu ppio byłby powszechny, 

dostęp do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bez stosowania jakichkolwiek kryteriów 

dla wszystkich osób fizycznych. W głosowaniu nad poszczególnymi opcjami prezentowanymi  

w modelu ppio otrzymał on 88% głosów za zasadnością i 93% głosów za łatwością 

wprowadzenia. Za tą opcją przemawiały zdaniem organizacji następujące argumenty: 

 sensem poradnictwa obywatelskiego jest dostępność i powszechność, 

 brak biurokracji związanej z koniecznością weryfikacji zaświadczeń potwierdzających 

prawo do uzyskania pomocy, szczególnie stanu majątkowego, 

 brak stygmatyzacji beneficjentów,  

 osoby, które stać na profesjonalną pomoc prawną, korzystają z pomocy kancelarii a jeśli 

przychodzą do punktów porad, aby uzyskać nieodpłatną pomoc, to są to sytuacje na tyle 

rzadkie, że nie warto ze względu na nie wprowadzać ekonomicznego kryterium 

dostępności; osoby zamożne przychodzą najczęściej nie tyle po pomoc prawną,  

co informacyjną; 

 organizacje stosują zasadę powszechnego, otwartego dostępu do usług poradniczych  

i ten system się sprawdza w praktyce. 

 

Uczestnicy konsultacji mieli świadomość potrzeby wsparcia niektórych podmiotów prawnych  

np. organizacji pozarządowych, ale uważali, że taką pomoc świadczą już wyspecjalizowane 

instytucje i biura ppio nie powinny przyjmować na siebie tego typu zadania. Tak więc ostatecznie 

opowiedziano się za wariantem powszechnego, nieodpłatnego dostępu do informacji i porad 

prawno-obywatelskich dla osób fizycznych.  

 

Przedstawiciele organizacji poradniczych mieli trudność z przyjęciem innych niż powszechny  

i nieodpłatny system poradnictwa prawno-obywatelskiego. Nie do zaakceptowania była dla nich 

możliwość wprowadzenia kryterium dochodowego, negatywnie oceniali ewentualne 

ograniczenie dostępu do poradnictwa ze względu na wiek. Jedynie w ustaleniu kategorii spraw, 

do której zawęzić miałoby się poradnictwo widzieli wartość. Wartością tą byłoby 

wyspecjalizowanie się poradnictwa. Ostatecznie jednak wariant zakładający istnienie kryterium 

spraw nie otrzymał w głosowaniu ani jednego głosu natomiast wariant modelu ppio przyjmujący 

wprowadzenie kryterium dochodowe i wiekowe oraz adresujący usługi ppio również do osób 

prawnych (organizacji pożytku publicznego i ułomnych osób prawnych) zyskał poparcie 12% 
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głosów (12% za zasadnością i 7% głosów za łatwością wprowadzenia). Odnośnie wariantów 

przedstawionych w modelu ppio innych niż powszechny uczestnicy spotkania formułowali 

następujące zarzuty: 

 im więcej ograniczeń tym bardziej zostaje wypaczona idea poradnictwa obywatelskiego, 

 kryterium dochodowe nie świadczy o sytuacji osoby (dochód powyżej kryterium 

dostępności do usług ppio a wysokie koszty utrzymania w przypadku np. rodzica 

samotnie wychowującego dziecko)  

 trudność weryfikacji stanu majątkowego, 

 biurokracja, 

 czas poświęcany przez pracowników punktów porad na weryfikacje zaświadczeń  

o dochodach lub innych w miejsce czasu poświęcanego na świadczenie poradnictwa, 

 przekroczenie kryterium dochodowego i konieczność odmowy burzy ideę poradnictwa,  

 możliwość ponoszenia kosztów usług przez osoby bardziej majętne, których dochody 

przekraczałyby ustalone minimum uprawniające do poradnictwa bezpłatnego, wiązałaby 

się z wieloma problemami organizacyjnymi, rozliczeniowymi, tak że ostatecznie korzyści  

z takiego rozwiązania byłyby mniejsze niż koszty, 

 zbyt uproszczona, niewłaściwie określona kategoria wiekowa - w prawie karnym istnieje 

odpowiedzialność od 17 roku życia (jeśli zastosować by kryterium wieku „od 18 lat i w 

takich sprawach osoba, nie mogłaby skorzystać z pomocy”), 

 wprowadzenie kryterium wieku (dostępność do usług dla dzieci od 13 roku życia przy 

założeniu, że w czasie porady jest opiekun prawny dziecka) mija się z założonym  

w modelu cele; jeśli 13-latek zgłasza się po informację lub poradę z opiekunem prawnym 

to odbiorcą porady jest opiekun a nie dziecko. 

 

 

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

W rozmowie dotyczącej organizacji i finansowania systemu ppio za najistotniejszą kwestię 

uczestnicy spotkania uznali finansowanie. Zaznaczono, że przy dobrze zaplanowanej strukturze, 

ustaleniu kompetencji poszczególnych instytucji zarządzających istnieje możliwość prawidłowo 

funkcjonującego systemu niezależnie z jakiego poziomu będzie on kierowany – centralnie, czy 

lokalnie. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych najsłabszym punktem modelu 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest finansowanie. Organizacje poradnicze działają  

w ramach projektów. Kiedy kończy się jeden a nie uda się uzyskać dotacji z kolejnego, 

działalność poradnicza zostaje zawieszona, albo ograniczona do czasu aż organizacja uzyska 

następną dotację. Rozpadają się zespoły. Brak ciągłości finansowania odbija się negatywnie na 

klientach. 
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Uczestnicy konsultacji postulowali, aby przede wszystkim szukać rozwiązań zapewniających 

stabilizację działalności podmiotów świadczących usługi poradnicze. Dlatego też opowiadali się 

za centralnym finansowaniem i wieloletnimi dotacjami1. Z poziomu centralnego wyznaczone 

miałyby być także standardy, jednolite dla wszystkich usługodawców. Standaryzacją  

i opracowywaniem strategii rozwoju poradnictwa zajmowałaby się Rada ds. Pomocy Prawnej  

a kontrolą Krajowy Ośrodek Wspierania Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. 

Rekomendowano jednak, aby Rada była nieuzależniona funkcjonalnie od organów 

państwowych. Pytanie jakie padało, to jak stworzyć Radę, która byłaby niezależna od 

konkretnych ministerstw przy zmianie orientacji politycznej rządu. Rozdzielenie 

odpowiedzialności na państwo i samorząd wojewódzki wydawało się właściwym rozwiązaniem. 

Określony standard świadczenia usług zapewniłby, że nie byłoby potrzeby tworzenia pośrednich 

szczebli na poziomie gmin i powiatowych. 

 

Zdecydowanie odrzucano modelowe propozycje przenoszące ciężar finansowania, organizacji, 

zarządzania, standaryzacji i kontroli na gminy i powiaty. Uczestnicy spotkania uważali za 

niewłaściwe sytuacje, kiedy biura ppio pomagałyby w sprawach przeciwko urzędom, urzędom 

które finansowałyby i kontrolowałyby ośrodki ppio. Ponadto system finansowania na poziomie 

powiatu i gmin wydawał się wątpliwy, bo nie dysponują one aktualnie wystarczającymi 

środkami, chyba że byłyby im przekazywane dotacje celowe, które za pośrednictwem powiatów 

dystrybuowano by dalej. Powstałby również problem dla organizacji działających na terenie 

większym niż powiat, bo należałoby zdecydować, gdzie mają ubiegać się o środki, komu 

podlegać. 

 

                                                           
1 Pojawiały się pomysły, aby beneficjenci otrzymywali bony na usługi ppio i realizowali je w dowolnym, przez siebie wybranym 

punkcie porad prawno-obywatelskich. 
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Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Usługodawcy 

W odniesieniu do potencjalnych usługodawców włączonych do systemu uczestnicy spotkania 

opowiadali się przede wszystkim za organizacjami pozarządowymi jako tymi podmiotami, które 

najlepiej mogą realizować zadania zapisane w modelu ppio, ponieważ od lat udzielają wsparcia 

w zakresie informacji i porad prawno-obywatelskich. Organizacje wydawały się najwłaściwszymi 

podmiotami realizującymi usługi ppio, ponieważ poradnictwo obywatelskie było i pozostaje dla 

nich czymś więcej niż poradnictwo prawne - jest ważnym elementem budowania społeczeństwa 

obywatelskiego ze względu na: 

 wartości określające sposób udzielania porad - tolerancję, bezstronność, szacunek dla 

każdej osoby niezależnie od jej statusu, 

 informowanie obywateli o ich prawach i obowiązkach, 

 kształtowanie świadomości prawnej, 

 zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów w oparciu o rzetelną wiedzę  

o przysługujących uprawnieniach, 

 uczenie odpowiedzialności za podejmowane działania, poprzez wskazywanie 

konsekwencji decyzji. 

 

Uczestnicy spotkania dostrzegali wartość umożliwienia świadczenia usług przez kancelarie 

prawne, gdyż takie rozwiązanie promowałoby działalność pro publico bono i pozwalałoby na 

zapewnienie dostępności dla dużej liczby osób potrzebujących wsparcia. W dyskusji pojawiały 

się jednak również głosy, że zdarzały się sytuacje, kiedy prawnicy, którzy wspierali doradców w 

pozarządowych punktach poradnictwa obywatelskiego, postępowali nieetycznie, wykorzystując 

sytuację do pozyskiwania klientów dla swoich kancelarii. Gdyby zatem kancelarie prawne zostały 

włączone do systemu ppio należałoby zadbać o to, aby rozdzielić pomoc bezpłatną od odpłatnej 

i aby wykluczyć wspomniane wyżej sytuacje.  

 

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że poradnictwo prawne i obywatelskie powinno być niezależne 

i apolityczne, dlatego też należałoby ich zdaniem wykluczyć biura poselskie z możliwości 

świadczenia usług w ramach systemu ppio. Głównym celem działania biur poselskich jest 

tworzenie kapitału politycznego a osoby przychodzące po pomoc nastawione są zazwyczaj na 

interwencję w swojej sprawie ze strony polityka, co kłóci się z ideą poradnictwa obywatelskiego. 

 

W odniesieniu natomiast do instytucji publicznych (MOPS-y, PCPR-y itd.), które również wg 

modelu miałyby znaleźć się w systemie ppio, wątpliwości organizacji wynikały z faktu,  

że instytucje publiczne mogą być mało wiarygodne z uwagi na problem konfliktu interesów (nie 

wydaje się, aby pracownicy instytucji mogli doradzać w sprawach przeciwko tym podmiotom). 

 

Podsumowując, uczestnicy spotkania za najwłaściwsze rozwiązanie uznali, aby usługodawcami  

w ramach systemu ppio powinny być spełniające ustalone standardy organizacje pozarządowe 



Konsultacje – Kraków  9 

mające jednoznaczne zapisy statutowe wskazujące na możliwość prowadzenia takiej 

działalności. Inne podmioty takie jak podmioty komercyjne (kancelarie prawne), czy związane  

z polityką (biura poselskie) powinny pełnić jedynie role wspierającą polegającą na 

upowszechnianiu informacji o istnieniu punktów bezpłatnego poradnictwa prawno-

obywatelskiego. 

 

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Przedstawiciele organizacji poradniczych na spotkaniu w Krakowie przychylali się do propozycji 

modelowych wprowadzających standaryzację usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po 

dyskusji uznali, że standaryzacją powinna zająć się niezależna od organów państwowych Rada 

ds. PPiO, której autorytet wspierałby ideę uwspólnienia zasad świadczenia usług ppio. Standardy 

powinny być ujednolicone i dotyczyć takich obszarów jak:  

 kodeks etyczny – system wartości stanowiący odniesienie dla każdego z doradców 

(bardzo ważny, bo kiedy nie wystarcza prawo, trzeba się odwołać do zasad moralności), 

 procedury w organizacji świadczącej usługi poradnicze,  

 prowadzenie dokumentacji, 

 właściwa archiwizacja dokumentacji, 

 przejrzystość działań, 

 przestrzeganie zasad Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

 procedury kontaktu z klientem, czyli podstawowy zbiór informacji dla klienta – czego 

może się spodziewać, jaką pomoc otrzyma a jakiej nie (np. brak tajemnicy adwokackiej), 

 procedury związane ze świadczeniem usług, które wykluczałyby powstanie problemu 

odpowiedzialności doradców (ubezpieczenie nie jest rozwiązaniem, ponieważ taki 

produkt aktualnie nie istnieje na rynku i nie można w związku z tym brać go pod uwagę). 

 

Pojawiało się jednak pytanie, jak opracować jednolite standardy, które byłyby przestrzegane 

przez różne podmioty świadczące usługi poradnicze, podmioty opierające działalność o własne 

statuty i wypracowane zasady. Podmioty komercyjne działają w oparciu o własne standardy 

korporacyjne, co może uniemożliwić zastosowanie się do innych związanych ze świadczeniem 

usług w ramach systemu ppio. Nie tylko organizacje ale i inne podmioty (np. kancelarie prawne) 

powinny rozumieć i akceptować, że poradnictwo obywatelskie ma własną specyfikę i określone 

zadania (w tym edukacyjne). 

 

Certyfikacja usługodawców 

Najistotniejsze, zdaniem uczestników konsultacji, byłoby wprowadzenie w ramach systemu ppio 

ujednoliconej standaryzacji. Certyfikacja natomiast nie jest konieczna. Jeśli już miałaby zostać 

wprowadzona, to certyfikat powinien być jedynie potwierdzeniem spełniania określonego 

standardu. Zdaniem uczestników wskazane byłoby wprowadzenie certyfikacji wielopoziomowej.  

W związku z certyfikacją i standaryzacją pojawiało się jednak wiele pytań:  
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1. Jak w ramach systemu ppio byłaby rozwiązana sytuacja różnych źródeł finansowania?  

2. Czy uzyskanie certyfikatu będzie zobowiązywało do przestrzegania wszystkich 

elementów modelowych? 

3. Jak rozwiązać sytuacje, kiedy grantodawca wymagałby ograniczenia usług do określonej 

kategorii osób - czy organizacja włączona do systemu ppio mogłaby przyjąć takie 

warunki? 

4. Czy organizacja, która chciałaby zostać włączona do systemu ppio musiałaby zmienić 

warunki ustalone w ramach innych projektów? 

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Zdaniem organizacji pozarządowych proponowane w modelu ppio rozwiązanie, aby osobami 

udzielającymi informacji i porad prawno-obywatelskich byli prawnicy, studenci prawa oraz 

osoby o wykształceniu innym niż prawnicze, ale odpowiednio przeszkolone, jest słuszne. 

Należałoby jednak doprecyzować, co rozumie się przez „przeszkolenie merytoryczne”  

w odniesieniu do osób bez wykształcenia prawniczego. Sugerowano też, aby umożliwić pracę 

studentom dopiero powyżej drugiego lub trzeciego roku studiów.  

 

Uczestnicy spotkania podkreślali, że obok wiedzy, znajomości przepisów równie istotne w pracy 

doradczej są: 

 umiejętności prowadzenia rozmowy pozwalające prawidłowo zdiagnozować problem 

klienta, 

 szacunek okazywany każdej osobie zgłaszającej się po pomoc,  

 bezstronność,  

 świadomość, że nie tylko pomaga się rozwiązać problem klienta, ale i spełnia się rolę 

edukacyjną polegającą na przekazywaniu wartości stanowiących podstawę poradnictwa 

obywatelskiego (prawo do informacji, tolerancja, poszanowanie godności, udzielanie 

maksimum wiedzy przy jednoczesnym wskazywaniu konsekwencji możliwych działań 

podjętych przez klienta, autonomiczność klienta w podejmowaniu decyzji).  

 

Jak powiedział jeden z uczestników konsultacji - prawnik pracujący jako doradca w jednym z 

małopolskich punktów poradnictwa – można przekazać każdej inteligentnej osobie podstawową 

wiedzę z zakresu prawa w konkretnych obszarach, można nauczyć umiejętności czytania 

przepisów i posługiwania się programami typu LEX, ale empatii nikogo nauczyć się nie da. I nie 

jest tak, że każdy z doradców pojedynczo zapewnia jakość usług danego ośrodka poradniczego. 

To zespoły dopiero stanowią o jakości i wartości punktów poradniczych. Z tego powodu 

konieczne jest, aby punkty poradnictwa świadczyły usługi bazując na wiedzy i umiejętnościach 

zespołów doradców, wśród których powinni znajdować się prawnicy. Zdaniem większości 

organizacji ranga problemów, stopień ich skomplikowania, zakres tematyczny powinny 
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decydować o wyborze doradcy zajmującego się sprawą klienta. Ważne, aby doradcy mogli się od 

siebie uczyć, współpracować ze sobą, konsultować problemy i rozwiązania. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Spośród wariantów przedstawionych w modelu ppio dotyczących metod udzielania informacji 

oraz porad prawno-obywatelskich organizacje wybrały zdecydowanie wariant, w którym 

informacja prawna udzielana jest wszystkimi możliwymi metodami a poradnictwo tylko  

w uzasadnionych przypadkach innymi metodami niż osobisty kontakt. Podkreślano jednak,  

że metoda powinna być zawsze dostosowana do sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc. 

 

Organizacje pozarządowe kładły nacisk na fakt, że same dokumenty nie wystarczają i zazwyczaj 

nie do przecenienia jest możliwość rozmowy z klientem, aby uzyskać bezpośrednią informację 

od zainteresowanego. Ponadto ważny jest element edukacyjny poradnictwa obywatelskiego, 

który może być realizowany w kontakcie osobistym. Dlatego w praktyce doradcy preferują 

kontakt osobisty. 

 

W odniesieniu natomiast do problemu, czy porady powinny być przekazywane klientom również 

w formie pisemnej, uznano, że można w zależności od potrzeb klienta wydawać skróconą wersję 

porady na piśmie, jednak porada ustana zawsze będzie bardziej dokładna a spisywanie porady 

jest zbyt pracochłonne. Podkreślano również, że rzadkością np. w pracy kancelarii prawnych jest 

wydawanie klientom pisemnych opinii lub zapisywanie treści porad. Opinia na piśmie wymaga 

zgromadzenia akt sprawy, bo doradca musi mieć możliwość udokumentowania, na podstawie 

jakich dokumentów wydał konkretną opinię. 

 

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

W odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie konsultacji, jak badać jakoś usług organizacje dzieliły 

się stosowanymi prze siebie sposobami sprawdzania rzetelności porad i jakości pracy. 

 

Organizacje pozarządowe, chcąc uzyskać informacje o tym, jak ich usługi są odbierane przez 

klientów, najczęściej stosują ankietę satysfakcji klienta. Niemniej jednak zdają sobie sprawę  

z tego, że nie jest to dobre narzędzie do badania jakości porad. Ankieta może dotyczyć sposobu 

obsługi, działania punktu, ale nie zbada rzetelności porady. Kontrolę jakości porad może 

zapewnić prawnik analizujący wybiórczo rejestrowane porady i informacje a dodatkowo jakość 

obsługi - osoba „tajemniczego klienta”. 

Aspekty systemu, które powinny podlegać kontroli i monitoringowi: 

 finansowanie,  
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 jakość porad sprawdzana na podstawie ewidencji spraw klientów (data przyjęcia, osoba, 

która udzieliła porady, opis problemu, opis porady uwzględniający podstawę prawną, do 

której klient się odwołał),  

 satysfakcja Klienta, 

 jakość obsługi (przestrzeganie kodeksu etycznego, prowadzenie ewidencji spraw, tak aby 

bez zbędnej zwłoki przyjąć klienta i rozpoznać jego sytuację, gdy klient przychodzi 

kolejny raz w swojej sprawie) 

 przestrzeganie warunków certyfikacji, 

 funkcjonowanie systemu (meta poziom). 

 

System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

W ramach systemu wsparcia instytucji poradniczych i doradców, uczestnicy spotkania widzieli 

potrzebę stworzenia: 

 repozytorium wzorów pism, 

 elektronicznej bazy danych pozwalającej na ewidencję usług, wzajemne dzielenie się 

doświadczeniami przez doradców z różnych organizacji, umożliwiającej kontrolę jakości 

porad, pozwalającej organizacji na robienie wewnętrznych statystyk, przeprowadzenie 

ewaluacji, 

 systemu szkoleń dla doradców. 
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Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii oraz 

rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 
 

Beneficjenci i kryteria dostępu 

Uczestnicy spotkania ocenili, że najwłaściwszym wariantem modelu ppio byłby powszechny, 

dostęp do nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bez stosowania jakichkolwiek kryteriów 

dla wszystkich osób fizycznych. W głosowaniu nad poszczególnymi opcjami prezentowanymi  

w modelu ppio otrzymał on 88% głosów za zasadnością i 93% głosów za łatwością 

wprowadzenia. Za tą opcją przemawiały zdaniem organizacji następujące argumenty: 

 sensem poradnictwa obywatelskiego jest dostępność i powszechność, 

 brak biurokracji związanej z koniecznością weryfikacji zaświadczeń potwierdzających 

prawo do uzyskania pomocy, szczególnie stanu majątkowego, 

 brak stygmatyzacji beneficjentów,  

 osoby, które stać na profesjonalną pomoc prawną, korzystają z pomocy kancelarii a jeśli 

przychodzą do punktów porad, aby uzyskać nieodpłatną pomoc, to są to sytuacje na tyle 

rzadkie, że nie warto ze względu na nie wprowadzać ekonomicznego kryterium 

dostępności; osoby zamożne przychodzą najczęściej nie tyle po pomoc prawną,  

co informacyjną; 

 organizacje stosują zasadę powszechnego, otwartego dostępu do usług poradniczych  

i ten system się sprawdza w praktyce. 

 

Odnośnie wariantów przedstawionych w modelu ppio innych niż powszechny uczestnicy 

spotkania formułowali następujące zarzuty: 

 im więcej ograniczeń tym bardziej zostaje wypaczona idea poradnictwa obywatelskiego, 

 kryterium dochodowe nie świadczy o sytuacji osoby (dochód powyżej kryterium 

dostępności do usług ppio a wysokie koszty utrzymania w przypadku np. rodzica 

samotnie wychowującego dziecko)  

 trudność weryfikacji stanu majątkowego, 

 biurokracja, 

 czas poświęcany przez pracowników punktów porad na weryfikacje zaświadczeń  

o dochodach lub innych w miejsce czasu poświęcanego na świadczenie poradnictwa, 

 przekroczenie kryterium dochodowego i konieczność odmowy burzy ideę poradnictwa,  

 możliwość ponoszenia kosztów usług przez osoby bardziej majętne, których dochody 

przekraczałyby ustalone minimum uprawniające do poradnictwa bezpłatnego, wiązałaby 

się z wieloma problemami organizacyjnymi, rozliczeniowymi, tak że ostatecznie korzyści  

z takiego rozwiązania byłyby mniejsze niż koszty, 
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 zbyt uproszczona, niewłaściwie określona kategoria wiekowa - w prawie karnym istnieje 

odpowiedzialność od 17 roku życia i w takich sprawach osoba, nie mogłaby skorzystać 

z pomocy, 

 wprowadzenie kryterium wieku mija się z założonym w modelu cele; jeśli 13-latek 

zgłasza się po informację lub poradę z opiekunem prawnym to odbiorcą porady jest 

opiekun a nie dziecko. 

 

Organizacja systemu  

W rozmowie dotyczącej organizacji i finansowania systemu ppio za najistotniejszą kwestię 

uczestnicy spotkania uznali finansowanie. Zaznaczono, że przy dobrze zaplanowanej strukturze, 

ustaleniu kompetencji poszczególnych instytucji zarządzających istnieje możliwość prawidłowo 

funkcjonującego systemu niezależnie z jakiego poziomu będzie on kierowany – centralnie, czy 

lokalnie. Z punktu widzenia organizacji pozarządowych najsłabszym punktem modelu 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest finansowanie.  

 

Uczestnicy konsultacji postulowali, aby przede wszystkim szukać rozwiązań zapewniających 

stabilizację działalności podmiotów świadczących usługi poradnicze. Dlatego też opowiadali się 

za centralnym finansowaniem i wieloletnimi dotacjami2. Z poziomu centralnego wyznaczone 

miałyby być także standardy, jednolite dla wszystkich usługodawców. Standaryzacją  

i opracowywaniem strategii rozwoju poradnictwa zajmowałaby się Rada ds. Pomocy Prawnej  

a kontrolą Krajowy Ośrodek Wspierania Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. 

Rekomendowano jednak, aby Rada była nieuzależniona funkcjonalnie od organów 

państwowych. Rozdzielenie odpowiedzialności na państwo i samorząd wojewódzki wydawało 

się właściwym rozwiązaniem. Określony standard świadczenia usług zapewniłby, że nie byłoby 

potrzeby tworzenia pośrednich szczebli na poziomie gmin i powiatowych. 

 

Usługodawcy 

W odniesieniu do potencjalnych usługodawców włączonych do systemu uczestnicy spotkania 

opowiadali się przede wszystkim za organizacjami pozarządowymi jako tymi podmiotami, które 

najlepiej mogą realizować zadania zapisane w modelu ppio, ponieważ od lat udzielają wsparcia 

w zakresie informacji i porad prawno-obywatelskich. Organizacje wydawały się najwłaściwszymi 

podmiotami realizującymi usługi ppio, ponieważ poradnictwo obywatelskie było i pozostaje dla 

nich czymś więcej niż poradnictwo prawne - jest ważnym elementem budowania społeczeństwa 

obywatelskiego.  

 

 

                                                           
2 Pojawiały się pomysły, aby beneficjenci otrzymywali bony na usługi ppio i realizowali je w dowolnym, przez siebie wybranym 

punkcie porad prawno-obywatelskich. 
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Uczestnicy spotkania za najwłaściwsze rozwiązanie uznali, aby usługodawcami  

w ramach systemu ppio powinny być spełniające ustalone standardy organizacje pozarządowe 

mające jednoznaczne zapisy statutowe wskazujące na możliwość prowadzenia takiej 

działalności. Inne podmioty takie jak podmioty komercyjne (kancelarie prawne), czy związane z 

polityką (biura poselskie) powinny pełnić jedynie role wspierającą polegającą na 

upowszechnianiu informacji o istnieniu punktów bezpłatnego poradnictwa prawno-

obywatelskiego. 

 

Standaryzacja 

Przedstawiciele organizacji poradniczych na spotkaniu w Krakowie przychylali się do propozycji 

modelowych wprowadzających standaryzację usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Po 

dyskusji uznali, że standaryzacją powinna zająć się niezależna od organów państwowych Rada 

ds. PPiO, której autorytet wspierałby ideę uwspólnienia zasad świadczenia usług ppio.  

 

Pojawiało się jednak pytanie, jak opracować jednolite standardy, które byłyby przestrzegane 

przez różne podmioty świadczące usługi poradnicze, podmioty opierające działalność o własne 

statuty i wypracowane zasady. Nie tylko organizacje ale i inne podmioty (np. kancelarie prawne) 

powinny rozumieć i akceptować, że poradnictwo obywatelskie ma własną specyfikę i określone 

zadania (w tym edukacyjne). 

 

Certyfikacja 

Certyfikacja natomiast nie jest konieczna. Jeśli już miałaby zostać wprowadzona, to certyfikat 

powinien być jedynie potwierdzeniem spełniania określonego standardu.  

W związku z certyfikacją i standaryzacją pojawiało się jednak wiele pytań:  

1. Jak w ramach systemu ppio byłaby rozwiązana sytuacja różnych źródeł finansowania?  

2. Czy uzyskanie certyfikatu będzie zobowiązywało do przestrzegania wszystkich 

elementów modelowych? 

3. Jak rozwiązać sytuacje, kiedy grantodawca wymagałby ograniczenia usług do określonej 

kategorii osób - czy organizacja włączona do systemu ppio mogłaby przyjąć takie 

warunki? 

4. Czy organizacja, która chciałaby zostać włączona do systemu ppio musiałaby zmienić 

warunki ustalone w ramach innych projektów? 

 

Doradcy w biurach ppio 

Zdaniem organizacji pozarządowych proponowane w modelu ppio rozwiązanie, aby osobami 

udzielającymi informacji i porad prawno-obywatelskich byli prawnicy, studenci prawa oraz 

osoby o wykształceniu innym niż prawnicze, ale odpowiednio przeszkolone, jest słuszne. 

Należałoby jednak doprecyzować, co rozumie się przez „przeszkolenie merytoryczne”  
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w odniesieniu do osób bez wykształcenia prawniczego. Sugerowano też, aby umożliwić pracę 

studentom dopiero powyżej drugiego lub trzeciego roku studiów.  

 

Zdaniem uczestników spotkania o jakości i wartości punktów poradniczych stanowią zespoły. Z 

tego powodu konieczne jest, aby punkty poradnictwa świadczyły usługi bazując na wiedzy i 

umiejętnościach zespołów doradców, wśród których powinni znajdować się prawnicy. Zdaniem 

większości organizacji ranga problemów, stopień ich skomplikowania, zakres tematyczny 

powinny decydować o wyborze doradcy zajmującego się sprawą klienta. Ważne, aby doradcy 

mogli się od siebie uczyć, współpracować ze sobą, konsultować problemy i rozwiązania. 

 

Metody udzielania porad  

Spośród wariantów przedstawionych w modelu ppio dotyczących metod udzielania informacji 

oraz porad prawno-obywatelskich organizacje wybrały zdecydowanie wariant, w którym 

informacja prawna udzielana jest wszystkimi możliwymi metodami a poradnictwo tylko  

w uzasadnionych przypadkach innymi metodami niż osobisty kontakt. Podkreślano jednak,  

że metoda powinna być zawsze dostosowana do sytuacji osoby zgłaszającej się po pomoc. 

 

W odniesieniu natomiast do problemu, czy porady powinny być przekazywane klientom również 

w formie pisemnej, uznano, że można w zależności od potrzeb klienta wydawać skróconą wersję 

porady na piśmie, jednak porada ustna zawsze będzie bardziej dokładna a spisywanie porady 

jest zbyt pracochłonne. Podkreślano również, że rzadkością np. w pracy kancelarii prawnych jest 

wydawanie klientom pisemnych opinii lub zapisywanie treści porad.  

 

Kontrola jakości porad  

Organizacje pozarządowe, chcąc uzyskać informacje o tym, jak ich usługi są odbierane przez 

klientów, najczęściej stosują ankietę satysfakcji klienta. Niemniej jednak zdają sobie sprawę  

z tego, że nie jest to dobre narzędzie do badania jakości porad. Ankieta może dotyczyć sposobu 

obsługi, działania punktu, ale nie zbada rzetelności porady. Kontrolę jakości porad może 

zapewnić prawnik analizujący wybiórczo rejestrowane porady i informacje a dodatkowo jakość 

obsługi - osoba „tajemniczego klienta”. 

Wsparcie instytucji poradniczych i doradców w ramach systemu ppio 

W ramach systemu wsparcia instytucji poradniczych i doradców uczestnicy spotkania widzieli 

potrzebę stworzenia: repozytorium wzorów pism, systemu szkoleń dla doradców, elektronicznej 

bazy danych pozwalającej na ewidencję usług, wzajemne dzielenie się doświadczeniami przez 

doradców z różnych organizacji, umożliwiającej kontrolę jakości porad, pozwalającej organizacji 

na robienie wewnętrznych statystyk, przeprowadzenie ewaluacji. 
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Informacje podstawowe 

Miejsce i data konsultacji 

Gdynia, 24.04.2013 r. 

 

Uczestnicy konsultacji 

W spotkaniu konsultacyjnym modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (w skrócie ppio) 

wzięło udział 17 osób reprezentujących 10 organizacji pozarządowych. Wśród uczestników 

spotkania byli praktycy, na co dzień udzielający informacji i porad prawno-obywatelskich oraz 

osoby zarządzające organizacjami świadczącymi usługi poradnictwa dla obywateli. 

 

Lista organizacji 

1. Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki (Toruń), 

2. Biuro Porad Obywatelskich - Stowarzyszenie Ovum (Gdynia), 

3. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (Gdynia), 

4. Stowarzyszenie Eureka (Szczecinek), 

5. Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” (Bytów), 

6. Kaszubski Uniwersytet Ludowy (Wieżyca), 

7. Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo (Barcin), 

8. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych (Olsztyn), 

9. Zaborskie Biuro Porad Obywatelskich w Brusach (Brusy), 

10. Europejskie Ugrupowanie na rzecz Edukacji i Kreowania Aktywności "Eureka" (Reda). 

 

Ze strony organizatora - Związku Biur Porad Obywatelskich - osobami odpowiedzialnymi za 

konsultacje były:  

 Barbara Przybylska – koordynatorka projektu (prezentująca wypracowane przez 

Partnerów projektu ppio rozwiązania modelowe), 

 Klaudia Rukszan – specjalistka ds. organizacyjnych (przeprowadzająca rekrutację 

uczestników, organizująca spotkania), 

 Monika Bełdowska – moderatorka spotkań, 

 Anna Żelazowska-Kosiorek – moderatorka spotkań, 

 Beata Maria Kaczmarek – protokolantka, autorka raportu. 
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Opis przebiegu spotkania 

Przebieg konsultacji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego: 

1. Przedstawienie się uczestników spotkania. 

2. Zaprezentowanie założeń projektu ppio przez panią Barbarę Przybylską: 

 partnerzy pracujący nad kształtem modelu ppio, 

 cele projektu, 

 przebieg dotychczas zrealizowanych działań, 

 główne elementy modelu (prezentacja), 

 przyczyny i kontekst wariantowości niektórych propozycji modelowych. 

3. Przestawienie przez moderatorki harmonogramu spotkania, ustalenie z uczestnikami 

zasad pracy w czasie trwania konsultacji oraz wyjaśnienie metody pracy. 

4. Zaproszenie do otwartego wyrażania opinii, dzielenia się spostrzeżeniami na temat 

poszczególnych elementów modelu. 

5. Ustosunkowanie się przedstawicieli organizacji pozarządowych do propozycji 

zaprezentowanych w modelu ppio. 

 

Konsultacje zostały przeprowadzone metodą warsztatową. W czasie spotkania moderatorki 

dbały o zapewnienie atmosfery dialogu i swobodnego wyrażania opinii przez uczestników, tak 

aby w rezultacie przekazać pozostałym Partnerom projektu ppio miarodajne stanowisko 

organizacji pozarządowych na temat konsultowanego modelu. 

Informacje uzyskane w trakcie konsultacji posłużyły do opracowania niniejszego raportu wraz z 

raportem zbiorczym, będącym rezultatem dziewięciu spotkań z organizacjami pozarządowymi. 
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Opinie i wnioski na temat poszczególnych elementów modelu 

zaprezentowanych podczas spotkania konsultacyjnego 
 

Beneficjenci, kryteria dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Uczestnicy spotkania w Gdyni konsultujący model poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

zaproponowali własny wariant dotyczący beneficjentów i kryteriów dostępu do nieodpłatnych 

usług informacyjnych i poradniczych. Zdaniem organizacji pozarządowych pomoc w ramach 

systemu ppio adresowana powinna być do osób fizycznych bez względu na ich status 

ekonomiczny czy społeczny oraz do organizacji pozarządowych. Jedyne kryterium ograniczające 

dostęp do poradnictwa dotyczyłoby spraw związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych przedstawili następujące argumenty przemawiające 

ich zdaniem za powszechnym i nieodpłatnym dostępem do informacji i poradnictwa prawno-

obywatelskiego: 

 wszyscy obywatele ze względu na fakt, że płacą podatki powinni mieć możliwość 

skorzystania z informacji i poradnictwa obywatelskiego, 

 osoby, które stać na pomoc prawnika nie korzystają z bezpłatnego poradnictwa (jeśli tak 

się dzieje, to są to przypadki rzadkie, ze względu na które nie warto wprowadzać 

ograniczeń dostępu do usług w ramach systemu ppio), 

 współpraca usługodawców działających w obrębie sieci ppio w całej Polsce rozwiązałaby 

ewentualny problemem dużej liczby klientów, 

 aktywizacja lokalnych społeczności i organizacji działających w celu rozwiązywania 

problemów na danym terenie,  

 wykluczenie zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji, 

 ograniczona biurokracja, 

 dostęp dla małoletnich, 

 łatwiejsza promocja poradnictwa obywatelskiego. 

 

Warianty wprowadzające kryteria dostępności do poradnictwa uczestnicy spotkania oceniali 

negatywnie ze względu na: 

 tworzenie barier w dostępie do poradnictwa obywatelskiego, 

 wzrost kosztów administracji związanych z biurokracją, 

 trudność weryfikacji wysokości dochodów osób zgłaszających się po pomoc, 

 nieadekwatność kryterium dochodowego do rzeczywistej sytuacji materialnej osoby 

zgłaszającej się po poradę (np. w przypadku rolników), 

 niebezpieczeństwo odgórnych decyzji, których konsekwencje nie zostały 

przeanalizowane (osoba opuszczająca zakład karny w przeciągu trzech lat od czasu 
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opuszczenia zakładu jest bardziej uprawniona do uzyskania pomocy niż rodzina 

wielodzietna mająca wyższe dochody niż przewidywane w modelu), 

 niemożność udzielenia porady w momencie kiedy przychodzi po nią nieletni a jest  

w konflikcie z opiekunem prawnym, 

 wydłużenie czasu uzyskania porady i informacji ze względu na konieczność weryfikacji 

zaświadczeń potwierdzających prawo do skorzystania z usług,  

 warianty zakładające istnienie kryteriów dostępu do nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego przypominają wytyczne i praktykę instytucji publicznych typu Ośrodki 

Pomocy Społecznej, które niekoniecznie są najlepszym rozwiązaniem do zaadoptowania 

do systemu poradnictwa obywatelskiego, 

 niewłaściwie kształtowany wizerunek punktów poradniczych1. 

 

Organizacja systemu oraz instytucja zarządzająca systemem nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego 

Tak jak w przypadku zagadnienia dostępności do poradnictwa obywatelskiego tak i odnośnie 

organizacji systemu uczestnicy spotkania zaproponowali własną propozycję2, zgodnie z którą 

struktura systemu ppio wygląda następująco: 

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – centralny organ zarządzający, 

współfinansujący poradnictwo, 

2. Urzędy marszałkowskie – współfinansowanie, dystrybucja środków poprzez ogłaszanie  

i rozstrzyganie konkursów na realizację zadań w zakresie poradnictwa obywatelskiego 

(w radach rozstrzygających konkursy pracowaliby przedstawiciele MPiPS), 

3. Podmioty świadczące usługi poradnictwa. 

 

System ppio byłby finansowany ze środków z budżetu centralnego i budżetów samorządów 

wojewódzkich. Środki byłyby przekazywane na zasadach powierzania3 w formie wieloletnich 

dotacji w wyniku otwartych konkursów ofert. 

Ewaluacja, standaryzacja, certyfikacja należałaby do kompetencji Rady ds. Pomocy Prawnej 

składającej się z reprezentantów trzech wyżej wymienionych interesariuszy systemu.  

                                                           
1 Zamiast informacji, że w ramach systemu ppio udzielane są bezpłatne porady dla każdego, pojawi się komunikat - „bezpłatne 

porady dla każdego” a małym drukiem informacja z wyjątkiem kogo. 

 
2 Zdaniem uczestników spotkania organizacja systemu ppio powinna nawiązywać do pozytywnie ocenianej organizacji systemu 

objętych wspólnym standardem sieci punktów informacyjnych Funduszy Europejskich koordynowanych przez Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego. 

3 Uczestnicy spotkania rekomendowali „powierzanie” a nie „zlecanie” jako zasadę przekazywania środków na poradnictwo, aby 

każdy z potencjalnych usługodawców (zarówno podmiot publiczny, jak i niepubliczny) uzyskał 100% dofinansowania bez 

konieczności deklarowania wkładu własnego.  
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Wariantowi przedstawionemu przez organizacje pozarządowe najbliższy był wariant modelu 

ppio, w którym za dostępność do usług odpowiada państwo oraz samorząd województwa. 

Urzędy marszałkowskie zarządzają wdrażaniem systemu ppio, koordynują udzielanie 

poradnictwa na terenie województwa, kontraktują usługi na podstawie otwartych konkursów 

ofert. Całość zarządzana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy wsparciu Rady 

Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego. 

Inne warianty dotyczące organizacji systemu ppio proponowane w modelu nie znalazły 

akceptacji uczestników spotkania. Głównym powodem był fakt, że ciężar finansowania nałożony 

został w nich na samorządy gminne i powiatowe. Te z kolei, zdaniem przedstawicieli organizacji 

pozarządowych, nie podołają zadaniu zarządzania systemem ppio z powodu braku środków  

i braku odpowiedniej kadry mogącej zająć się standaryzacją i kontrolą standardów jakości 

poradnictwa obywatelskiego. Ponadto uczestnicy spotkania zwracali uwagę na 

niebezpieczeństwo zaistnienia konfliktu interesów, kiedy to usługi poradnicze świadczone są w 

obszarze kompetencji samorządów lokalnych (finansowanie, kontrola, certyfikacja)  

a jednocześnie doradztwo dotyczy decyzji wydawanych przez urzędy gminne i powiatowe. 

Trudno było wyobrazić sobie organizacjom istnienie w takich warunkach niezależnego 

poradnictwa. 

Kolejny problem wskazywany przez uczestników konsultacji w odniesieniu do odrzucanych 

wariantów organizacji systemu ppio to lokalne wpływy i zależności polityczne – jak stwierdzali 

przedstawiciele organizacji poradniczych - „na poziomie gmin i powiatów nie wygrywa 

merytoryka”.  

Uczestnicy spotkania nie mieli wątpliwości, że docelowo za poradnictwo obywatelskie powinny 

odpowiadać lokalne samorządy i że już dzisiaj należałoby włączać gminy i powiaty w proces 

rozwijania poradnictwa na ich terenie. Obecnie jednak organizacje pozarządowe mogą i powinny 

być partnerem samorządów gminnych i powiatowych w obszarze diagnozowania problemów, 

dopasowywania oferty do potrzeb mieszkańców, ale to zewnętrzne środki na poradnictwo dają 

szansę na partnerstwo w rozmowach z urzędnikami lokalnych samorządów i gwarantują wobec 

nich niezależność. 

Usługodawcy - podmioty prowadzące poradnictwo prawne i obywatelskie 

Usługodawcy 

Zdaniem uczestników spotkania podmiotami świadczącymi usługi w ramach systemu ppio 

powinny być organizacje pozarządowe4 i kliniki prawa. Taka opinia uczestników wynikała  

z przeświadczenia, że to właśnie organizacje i kliniki prawa od wielu lat specjalizują się  

w działalności poradniczej adresowanej do osób, które potrzebują pomocy prawnej  

w rozwiązywaniu problemów życiowych a nie mogą pozwolić sobie na skorzystanie z usług 

                                                           
4 Wątpliwość jaka pojawiała się wśród organizacji dotyczyła tego, czy wszystkie organizacje powinny świadczyć pełen zakres usług  
i wobec wszystkich beneficjentów, czy też organizacje mogłyby specjalizować się w poradnictwie z określonego zakresu (zgodnie  
z zapisami swoich statutów). 
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kancelarii prawnych. Pozostałe podmioty wskazywane w modelu ppio jako potencjalni 

usługodawcy (podmioty komercyjne, podmioty związane z polityką, instytucje publiczne) 

mogłyby natomiast być partnerami organizacji pozarządowych, z którymi współpraca polegałaby 

na: 

 informowaniu o punktach bezpłatnej informacji i porad prawno-obywatelskich, 

 współdziałaniu przy realizacji projektów (np. edukacyjnych, organizacji seminariów, 

wykładów, spotkań informacyjnych adresowanych do młodzieży, seniorów lub innych 

grup beneficjentów poradnictwa obywatelskiego), 

 pomocy lokalowej, 

 przygotowywaniu przez kancelarie opinii prawnych dla organizacji, 

 organizowaniu wspólnych kampanii społecznych, działań typu „tydzień poradniczy”,  

 wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami a instytucjami publicznymi, analiza  

i ocena skali problemów i wspólne poszukiwanie rozwiązań, opracowywanie strategii 

społecznych.  

 

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

Zdaniem organizacji standaryzacja usług w ramach systemu ppio jest koniecznością ze względu 

na potrzeby i dobro klientów. Według uczestników konsultacji powinien istnieć wspólny 

standard poradnictwa prawno-obywatelskiego odnoszący się do wszystkich podmiotów 

włączonych do systemu ppio. Obywatel wiedziałby wówczas, jakie są zasady udzielania pomocy 

oraz mógłby oczekiwać tego samego poziomu świadczenia usług w całej Polsce.  

Pojawiało się jednak pytanie, na ile różne podmioty prawne świadczące usługi w ramach 

systemu ppio mogą stosować ten sam standard pracy. Czy da się opracować zasady mające 

zastosowanie zarówno wobec organizacji pozarządowych jak i np. kancelarii prawnych 

podlegających pod własne samorządy i stosujących własny kodeks etyczny.  

 

Pomimo wątpliwości co do możliwości uwspólnienia standardu świadczenia i dokumentacji 

usług przez wszystkich potencjalnych usługodawców systemu ppio uczestnicy konsultacji 

określili zakres, jakiego powinien dotyczyć standard minimum. Wśród obszarów wymagających 

ustalenia podstawowych zasad wymieniano: 

 kodeks etyczny,  

 prawa i obowiązki klienta, 

 prawa i obowiązki doradcy, 

 metody świadczenia usług, 

 wolontariat w biurach ppio, 

 prowadzona dokumentacja (te same sposoby ewidencjonowania porad obowiązujące 

dla wszystkich podmiotów świadczących usługi), 

 kwalifikacje doradców (merytoryczne przygotowanie doradców do pracy w biurach 

ppio),  

 warunki techniczne i lokalowe, 
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 dostępność poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (mobilność doradców, możliwość 

dojazdu, możliwość wykorzystania różnych metod kontaktu z klientem)5, 

 wspólna identyfikacja wizualna instytucji świadczących usługi poradnicze.  

 

Certyfikacja usługodawców 

Temat certyfikacji usługodawców wywołał szczególnie emocjonującą dyskusję wśród 

uczestników konsultacji. Jedni uważali, że wystarczy, aby organizacja spełniała wymogi 

konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie poradnictwa obywatelskiego a wygranie 

konkursu i przyznanie dotacji byłoby równoznaczne ze spełnianiem standardu, którego nie 

trzeba już w żaden dodatkowy sposób potwierdzać. Inni natomiast uważali, że ze względu na 

przekaz kierowany do klientów byłoby wskazane wprowadzenie certyfikacji usługodawców. 

Ostatecznie organizacje pozarządowe doszły do porozumienia, że certyfikacja mógłby mieć sens 

jedynie jako potwierdzenie standardu świadczonych przez usługodawców usług oraz 

sprawdziłaby się jako element promocji ośrodków ppio. Ważne jednak dla uczestników 

konsultacji było, aby instytucja certyfikująca sama spełniała określone standardy a równolegle  

z certyfikacją szło wsparcie organizacyjne, szkoleniowe oraz finansowe. Certyfikat nadawany 

byłby automatycznie przy potwierdzeniu spełniania standardu usług w ramach systemu ppio.  

 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich 

Organizacje pozarządowe przychyliły się do propozycji modelowych zaproponowanych  

w odniesieniu do osób świadczących usługi w biurach informacji i porad prawno-obywatelskich. 

Uznano tym samym, że doradcami mogą być: prawnicy, studenci prawa oraz osoby o innym 

wykształceniu po przeszkoleniu merytorycznym. 

Podkreślano, że w pracy doradczej wiedza i doświadczenie są bardziej istotne niż wykształcenie. 

Proponowano jednak, aby każdy ośrodek poradnictwa prawno-obywatelskiego włączony do 

systemu ppio zatrudniał prawnika będącego wsparciem dla zespołu doradców i sprawującego 

nadzór merytoryczny nad świadczonymi przez biuro usługami. Takie zasady funkcjonują  

i sprawdzają się w pracy organizacji pozarządowych.  

Zdaniem uczestników konsultacji możliwość udzielania porad przez osoby po specjalnym 

przeszkoleniu merytorycznym to właściwe i warte zastosowania rozwiązanie. Istnieją bowiem 

grupy osób, które należałoby włączyć w pracę instytucji poradniczych (np. emeryci, osoby z 

doświadczeniem zawodowym przydatnym z punktu widzenia klientów ośrodków poradnictwa 

obywatelskiego).  

 

                                                           
5 Przy długoterminowej działalności warto, aby ze środków publicznych (PFRON-u, gmin itp.) dostosować biura ppio do potrzeb osób 

poruszających się na wózkach. 
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Profil doradcy w proponowanym modelu poradnictwa  

Doradca pracujący w biurze porad prawno-obywatelskich będący samodzielnym konsultantem 

powinien zdaniem organizacji pozarządowych mieć wykształcenie wyższe. Studenci prawa 

mogliby pracować natomiast jako wolontariusze pod opieką doradcy o dużym doświadczeniu. 

Osoby bez wykształcenia wyższego, ale o dużych kompetencjach komunikacyjnych i po 

przeszkoleniu merytorycznym sprawdzałyby się natomiast w roli osób pierwszego kontaktu, 

diagnozujących problem klienta. 

 

Metody udzielania porad prawnych i obywatelskich 

Odnosząc się do propozycji modelowych dotyczących metod świadczenia usług uczestnicy 

spotkania uznali, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby osobiste udzielanie porad (w biurze 

lub mobilnie) a informacji - wszystkim sposobami. Sygnalizowano jednak problem rozumienia 

zakresu pojęć „informacja” i „porada”. Podkreślano, że w praktyce trudno jest określić, kiedy 

kończy się informacja a zaczyna porada. Niektóre osoby rozumiały poradę jako przedstawienie 

stanu prawnego w stosunku do indywidualnego problemu, z jakim przychodzi klient. Inne 

natomiast uważały, że porada zakłada dodatkowo wskazanie najwłaściwszej drogi rozwiązania 

problemu. 

  

Trafnym pomysłem w odniesieniu do metod świadczenia usług wydawało się organizacjom 

wydawanie poradników w ramach systemu ppio, organizowanie otwartych spotkań 

tematycznych dla klientów, umieszczanie informacji na stronach internetowych szczególnie w 

odniesieniu do najczęściej spotykanych problemów związanych z rozumieniem i zastosowaniem 

prawa.  

 

Uczestnicy proponowali, aby obok standardu minimum dotyczącego sposobu świadczenia usług, 

istniał standard rekomendowany. Byłaby nim działalność organizacji polegająca na edukacji, 

prowadzeniu mediacji, rzecznictwa, organizowaniu kampanii informacyjnych. 

 

Kontrola jakości porad prawnych i obywatelskich oraz badanie 

efektowności i skuteczności systemu 

Uczestnicy spotkania w Gdyni dzielili się doświadczeniami dotyczącymi stosowanych przez nich 

sposobów kontroli jakości usług poradniczych. Większość organizacji prowadzi karty klientów, w 

których zbierane są podstawowe dane o osobie przychodzącej po pomoc. Karty klientów służą 

zapisywaniu problemów, z jakimi przychodzą beneficjenci oraz porad z uwzględnieniem 

podstawy prawnej. Ułatwia to prowadzenie spraw, które wymagają częstszej niż jedna wizyty 

klienta. Karty służą też do prowadzenia statystyk, planowania działań oraz sprawdzania jakości 
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porad. Bazy zawierające dane osobowe beneficjentów zgłaszane są do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych6. 

Organizacje sprawdzają również jakość porad i satysfakcję klienta. Do badania satysfakcji klienta 

stosowane są najczęściej ankiety. Rzetelność sprawdzana jest natomiast poprzez analizę 

zapisanego w dokumentacji problemu klienta i udzielonej porady.  

 

System wsparcia instytucji poradniczych i samych doradców 

Standaryzacja i certyfikacja powinna zdaniem uczestników konsultacji iść w parze z pomocą  

w podnoszeniu jakości usług. Dlatego niezwykle ważnym elementem systemu ppio byłoby 

stworzenie narzędzi wsparcia dla instytucji poradniczych i dla doradców. Wśród działań, które 

stanowiłyby realne wsparcie usługodawców wymieniano: 

 system szkoleń wewnętrznych7  dotyczących np. nowelizacji ustaw, obsługi klienta, 

komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, 

 baza punktów poradnictwa obywatelskiego w Polsce, 

 ogólnopolska kampania promująca poradnictwo prawno-obywatelskie.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Jedna z organizacji obecnych na spotkaniu w Gdyni zrezygnowała z prowadzenia indywidualnych kart klientów na rzecz 

ewidencjonowania spraw. Służy to zdaniem organizacji zapewnieniu klientom maksimum komfortu przy zgłaszaniu problemów, 

pozwalając pozostać im anonimowymi.  

7 Obligatoryjna mogłaby być liczba szkoleń, ale tematykę wybierałyby same biura ppio adekwatnie do potrzeb. 
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Podsumowanie obejmujące syntezę wyrażonych opinii  

oraz rekomendacje dotyczące poszczególnych elementów modelu 
 

Beneficjenci 

Uczestnicy konsultacji zaproponowali własny wariant dotyczący beneficjentów i kryteriów 

dostępu do nieodpłatnych usług informacyjnych i poradniczych, zgodnie z którym pomoc  

w ramach systemu ppio adresowana byłaby zarówno do wszystkim osób fizycznych, jak i do 

organizacji pozarządowych. Jedyne kryterium ograniczające dostęp do poradnictwa dotyczyłoby 

spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wysuwali następujące argumenty przemawiające ich 

zdaniem za powszechnym i nieodpłatnym dostępem do informacji i poradnictwa prawno-

obywatelskiego: 

 wszyscy obywatele ze względu na fakt, że płacą podatki powinni mieć możliwość 

skorzystania z informacji i poradnictwa obywatelskiego, 

 osoby, które stać na pomoc prawnika nie korzystają z bezpłatnego poradnictwa (jeśli tak 

się dzieje, to są to przypadki rzadkie, ze względu na które nie warto wprowadzać 

ograniczeń dostępu do usług w ramach systemu ppio), 

 współpraca usługodawców działających w obrębie sieci ppio w całej Polsce rozwiązałaby 

ewentualny problemem dużej liczby klientów, 

 aktywizacja lokalnych społeczności i organizacji działających w celu rozwiązywania 

problemów na danym terenie,  

 wykluczenie zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji, 

 ograniczona biurokracja, 

 dostęp dla małoletnich, 

 łatwiejsza promocja poradnictwa obywatelskiego. 
 

Organizacja systemu  

Odnośnie organizacji systemu ppio uczestnicy spotkania w Gdyni również przedstawili własną 

propozycję. Ich zdaniem najlepiej sprawdziłby się model poradnictwa współfinansowanego  

z budżetu centralnego i z budżetów samorządów wojewódzkich. Środki byłyby przekazywane na 

zasadach powierzania w formie wieloletnich dotacji w wyniku otwartych konkursów. Struktura 

systemu ppio wygląda natomiast następująco: 

1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) – centralny organ zarządzający, 

współfinansujący poradnictwo, 

2. Urzędy marszałkowskie – współfinansowanie, dystrybucja środków poprzez ogłaszanie  

i rozstrzyganie konkursów na realizację zadań zleconych w zakresie poradnictwa 
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obywatelskiego (w radach rozstrzygających konkursy pracowaliby przedstawiciele 

MPiPS), 

3. Podmioty świadczące poradnictwo. 

 

Ewaluacja, standaryzacja, certyfikacja należałaby do kompetencji Rady ds. Pomocy Prawnej 

składającej się z reprezentantów trzech wyżej wymienionych interesariuszy systemu.  

 

Propozycja uczestników spotkania powstała poprzez analogię do struktury sieci objętych 

wspólnym standardem punktów informacyjnych Funduszy Europejskich – projektu 

koordynowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

 

Warianty dotyczące organizacji systemu ppio proponowane w modelu a nakładające obowiązek 

zarządzania i finansowania poradnictwa przez samorządy gminne i powiatowe nie znalazły 

akceptacji uczestników spotkania. Organizacje pozarządowe nie miały wątpliwości, że docelowo 

za poradnictwo obywatelskie powinny odpowiadać lokalne samorządy i że już dzisiaj należałoby 

włączać gminy i powiaty w proces rozwijania poradnictwa. Na razie jednak współpracę widziano 

w obszarze kreowania polityk społecznych, diagnozowania problemów, dopasowywania oferty 

do potrzeb mieszkańców a nie zarządzania systemem ppio.  

Głównym powodem takich opinii uczestników spotkania była świadomość: 

 braku środków w budżetach gmin i powiatów, 

 braku odpowiedniej kadry mogącej zająć się standaryzacją i kontrolą jakości poradnictwa 

obywatelskiego, 

 niebezpieczeństwa zaistnienia konfliktu interesów, kiedy to usługi poradnicze 

świadczone są w obszarze kompetencji samorządów lokalnych (finansowanie, kontrola, 

certyfikacja) a jednocześnie doradztwo dotyczy decyzji wydawanych przez urzędy 

gminne i powiatowe, 

 zależności i wpływ polityki na decyzje urzędników instytucji publicznych. 

 

Usługodawcy 

Zdaniem uczestników spotkania podmiotami świadczącymi usługi w ramach systemu ppio 

powinny być organizacje pozarządowe i kliniki prawa. Taka opinia uczestników wynikała  

z przeświadczenia, że to właśnie organizacje i kliniki prawa od wielu lat specjalizują się w 

działalności poradniczej adresowanej do osób, które potrzebują informacji na temat swoich 

uprawnień oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych a nie mogą pozwolić sobie 

 na skorzystanie z usług kancelarii prawnych. Pozostałe podmioty wskazywane w modelu ppio 

jako potencjalni usługodawcy (podmioty komercyjne, podmioty związane z polityką, instytucje 

publiczne) mogłyby natomiast być partnerami organizacji pozarządowych w zakresie: 

informowania o punktach bezpłatnej informacji porad prawno-obywatelskich, współdziałania 

przy realizacji projektów (np. edukacyjnych, organizacji seminariów, wykładów, spotkań 

informacyjnych adresowanych do młodzieży, seniorów lub innych grup beneficjentów 
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poradnictwa obywatelskiego), pomocy lokalowej, przygotowywaniu przez kancelarie opinii 

prawnych dla organizacji, organizowanie wspólnych kampanii społecznych, działań typu „tydzień 

poradniczy”, wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami a instytucjami publicznymi, analiza 

i ocena skali problemów i wspólne poszukiwanie rozwiązań, opracowywanie strategii 

społecznych.  

 

Standaryzacja 

Według opinii organizacji pozarządowych standaryzacja usług w ramach systemu ppio jest 

koniecznością. Ze względu na potrzeby i dobro klientów powinien istnieć wspólny standard 

odnoszący się do wszystkich upodmiotów świadczących usługi poradnictwa prawno-

obywatelskiego w ramach systemu ppio. Obywatel wiedziałby wówczas, jakie są zasady 

udzielania pomocy oraz mógłby oczekiwać tego samego poziomu świadczenia usług w całej 

Polsce.  

Wśród obszarów wymagających ustalenia podstawowych zasady wymieniano: 

 kodeks etyczny,  

 prawa i obowiązki klienta, 

 prawa i obowiązki doradcy, 

 metody świadczenia usług, 

 wolontariat w biurach ppio, 

 prowadzona dokumentacja (te same sposoby ewidencjonowania porad obowiązujące 

dla wszystkich podmiotów świadczących usługi), 

 kwalifikacje doradców (merytoryczne przygotowanie doradców do pracy w biurach 

ppio),  

 warunki techniczne i lokalowe, 

 dostępność poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (mobilność doradców, możliwość 

dojazdu, możliwość wykorzystania różnych metod kontaktu z klientem), 

 wspólna identyfikacja wizualna instytucji świadczących usługi poradnicze.  

 

Pojawiało się jednak pytanie, na ile różne podmioty prawne świadczące usługi w ramach 

systemu ppio mogą stosować ten sam standard pracy. Czy da się opracować zasady mające 

zastosowanie zarówno wobec organizacji pozarządowych jak i np. kancelarii prawnych 

podlegających pod własne samorządy stosujących własny kodeks etyczny.  

 

Certyfikacja 

Uczestnicy konsultacji wyrażali przekonanie, że certyfikacja mógłby mieć sens jedynie jako 

potwierdzenie standardu świadczonych usług oraz sprawdziłaby się jako element promocji 

ośrodków ppio. Certyfikat nadawany byłby automatycznie przy potwierdzeniu spełniania 

standardu usług w ramach systemu ppio.  
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Doradcy w biurach ppio 

Organizacje pozarządowe przychyliły się do propozycji modelowych zaproponowanych  

w odniesieniu do osób świadczących usługi w biurach informacji i porad prawno-obywatelskich. 

Uznano tym samym, że doradcami mogą być: prawnicy, studenci prawa oraz osoby o innym 

wykształceniu po przeszkoleniu merytorycznym. 

Podkreślano, że w pracy doradczej wiedza i doświadczenie są bardziej istotne niż wykształcenie. 

Proponowano jednak, aby każdy ośrodek poradnictwa prawno-obywatelskiego włączony  

do systemu ppio zatrudniał prawnika, który sprawowałby nadzór merytoryczny nad 

świadczonymi przez biuro usługami. Takie zasady funkcjonują i sprawdzają się w pracy 

organizacji pozarządowych.  

 

Metody udzielania porad  

Odnosząc się do propozycji modelowych dotyczących metod świadczenia usług uczestnicy 

spotkania uznali, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby osobiste udzielanie porad (w biurze 

lub mobilnie) a informacji - wszystkim sposobami. Sygnalizowano jednak problem rozumienia 

zakresu pojęć „informacja” i „porada”. Podkreślano, że w praktyce trudno ocenić, kiedy kończy 

się informacja a zaczyna porada.  

  

Trafnym pomysłem w odniesieniu do metod świadczenia usług wydawało się organizacjom 

wydawanie poradników w ramach systemu ppio, organizowanie otwartych spotkań 

tematycznych dla klientów, umieszczanie informacji na stronach internetowych szczególnie  

w odniesieniu do najczęściej spotykanych problemów związanych z rozumieniem  

i zastosowaniem prawa.  

 

Wsparcie instytucji poradniczych i doradców w ramach systemu ppio 

Standaryzacja i certyfikacja w ramach systemu ppio powinna zdaniem uczestników konsultacji 

iść w parze ze wsparciem instytucji poradniczych. Wśród działań, które stanowiłyby realne 

wsparcie instytucji poradniczych i doradców wymieniano: 

 system szkoleń wewnętrznych dotyczących np. nowelizacji ustaw, obsługi klienta, 

komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, 

 baza punktów poradnictwa obywatelskiego w Polsce, 

 ogólnopolska kampania promująca poradnictwo prawno-obywatelskie.  

 

 


	raport_zbiorczy_konsultacje modelu_wersja2
	Załącznik 1
	Załącznik 2
	Załącznik 3
	Załącznik 4
	Załącznik 5
	Załącznik 6
	Załącznik 7
	Załącznik 8
	Załącznik 9

