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1. WSTĘP 
Niniejszy raport jest opracowaniem wyników jednego z trzech badań terenowych 

zrealizowanych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Jak łatwo się zorientować z 
samego tytułu projektu, jego głównym celem jest stworzenie modelu nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, który mógłby stać się przyczynkiem nie tylko do sfinalizowania 
trwających już od kilku lat prac nad ustawową regulacją bezpłatnej pomocy prawnej, ale także – 
ogólnie – do zaprojektowania całego systemu bezpłatnego poradnictwa w Polsce. 

Dziś taki system właściwie nie istnieje. Obowiązują przepisy prawne obligujące nawet niektóre 
kategorie podmiotów publicznych (jak sądy czy gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) do 
udzielania pomocy osobom borykającym się z różnymi problemami życiowymi (na przykład 
niewiedzącymi, jak poradzić sobie z przemocą w rodzinie, z uzyskaniem zasiłku czy rozwiązaniem 
sprawy spadkowej) – wymagającymi pomocy adwokata, radcy lub choćby osoby z wykształceniem 
prawniczym albo ze specjalistyczną wiedzą, przygotowanej do udzielania informacji i podstawowej 
porady. Są także podmioty (samorządy lub podległe im jednostki, organizacje pozarządowe, kliniki 
prawa), które mniej lub bardziej systematycznie, w większym lub mniejszym zakresie prowadzą 
tego rodzaju poradnictwo. Istnieją również pewne formy wspierania tego rodzaju działalności – na 
przykład specjalne programy grantowe. Czasem specjalne środki na wspieranie poradnictwa 
przeznaczają samorządy. Trudno jednak mówić, że wszystkie te elementy tworzą system. 

Opierając się na wiedzy dostępnej w momencie rozpoczęcia realizacji projektu, można było z 
dużym prawdopodobieństwem założyć, że mamy do czynienia raczej z rozproszonymi i 
niekoordynowanymi przez nikogo działaniami pojedynczych samorządów, instytucji czy 
organizacji pozarządowych. Ambicją projektu jest jednak, jak już wspomniano, zgromadzenie 
wiedzy niezbędnej do zaproponowania modelowych rozwiązań w zakresie organizacji 
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym również danych, które pozwoliłyby 
zweryfikować hipotezy stawiane przez autorów tego przedsięwzięcia. 

Jednym z pierwszych działań zaplanowanych w ramach projektu było zatem badanie, którego 
głównym celem było zgromadzenie informacji pozwalających na dokładniejszy opis podmiotów, o 
których już dziś wiemy, że zajmują się poradnictwem. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie w 
Polsce. Do momentu realizacji badań, których wyniki stanowią podstawę niniejszego opracowania, 
nie istniały żadne źródła danych, które byłyby gromadzone systematycznie i pozwalały na 
ustalenie, w jaki sposób działalność poradnicza jest realizowana przez różne podmioty 
niepubliczne (na przykład wspomniane już organizacje pozarządowe czy kliniki prawne, ale także 
biura porad obywatelskich, związki zawodowe lub oddziały Federacji Konsumentów) i publiczne 
(przede wszystkim samorządy, podległe im jednostki, jak ośrodki pomocy społecznej, czy oddziały 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Nie mając do dyspozycji żadnych innych systematycznie 
gromadzonych danych, nie sposób było odpowiedzieć nawet na tak podstawowe pytanie, jak to, 
czym właściwie jest w polskich realiach poradnictwo prawne i obywatelskie, nie wspominając już o 
bardziej złożonych kwestiach. Lista pytań badawczych, na które staraliśmy się znaleźć odpowiedź, 
przedstawiała się następująco: 

• Na jakie potrzeby społeczne w dziedzinie poradnictwa prawnego i obywatelskiego odpowiada 
oferta poradnictwa (z punktu widzenia zarówno usługodawców, jak i beneficjentów i potencjalnie 
zainteresowanych oraz otoczenia instytucjonalnego podmiotów) – czy można zauważyć różnice w 
tym zakresie ze względu na miejsce zamieszkania (miasto lub wieś) oraz sytuację materialną i 
życiową beneficjentów? 
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• Jak funkcjonują podmioty prowadzące poradnictwo, jakie mają problemy i potrzeby? Jakie są 
(wewnątrzsektorowe) relacje między podmiotami świadczącymi usługi poradnicze? Jaki jest 
potencjał tych podmiotów w zakresie możliwości zaspokojenia popytu na bezpłatną pomoc 
prawną? 

• Czy w Polsce państwo (samorząd terytorialny) tworzy i realizuje politykę wsparcia rozwoju 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego i w jaki sposób to się odbywa? Jaki jest ogólny stosunek 
instytucji publicznych (centralnych i samorządowych) do bezpłatnego poradnictwa prawnego? 

• Jaki jest zasięg terytorialny i układ geograficzny świadczonych porad, jaka jest ich dostępność? 
• Jakie czynniki wspomagają, a jakie hamują rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego? 
• Jaka jest jakość i skuteczność świadczonych usług poradniczych? Czy podmioty świadczące 

poradnictwo stosują jakieś standardy? Jakie są koszty (zyski) podmiotów świadczących usługi 
poradnicze? 

• Jaka jest trwałość świadczonych usług poradniczych? 
• Czy są środowiska, grupy społeczne, których zapotrzebowanie na bezpłatne porady prawne i 

obywatelskie jest wyraźnie większe niż innych środowisk? 
• Czy są środowiska, grupy społeczne, które mają szczególnie utrudniony dostęp do bezpłatnych 

porad prawnych i obywatelskich? 
• Na jakie przeszkody natrafiają obywatele w dostępie do usług w zakresie poradnictwa prawnego i 

obywatelskiego? 
• Jaka jest skuteczność udzielanego dotychczas wparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

(w tym – jak kształtują się relacje między otoczeniem a podmiotami świadczącymi usługi 
poradnicze, na przykład kryteria udzielania wsparcia, podstawy prawne, charakter wspieranych 
działań, powiązania organizacyjne)?  

• Jakie czynniki decydują o skuteczności udzielonego wsparcia (na przykład zasoby kadrowe, ilość 
czasu przeznaczana na poszczególne sprawy, charakter spraw)? 

• Jaki jest ogólny stosunek do poradnictwa prawnego i obywatelskiego szerszego otoczenia 
(administracja publiczna, organizacje pozarządowe, społeczeństwo)? 

• Jakie są relacje podmiotów udzielających poradnictwa z instytucjami wymiaru sprawiedliwości, w 
tym z sądami powszechnymi i administracyjnymi (w tym – analiza dotycząca zasadności i kierunku 
włączenia poradnictwa w system informacji prawnej)? 

• Jakie są możliwe kierunki modelowania polityki państwa i lokalnych polityk publicznych w zakresie 
rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego? 

• W jaki sposób w polskich realiach definiować poradnictwo prawne i obywatelskie oraz 
kategoryzować poszczególne jego formy i działania? 

Jak widać, lista pytań była długa, dlatego omawiane badanie nie było jedynym, które 
zrealizowano w ramach projektu. Równolegle toczyły się badania poświęcone beneficjentom i 
potencjalnym beneficjentom bezpłatnej pomocy prawnej. Samo badanie poświęcone 
usługodawcom składało się z kilku elementów i etapów, w tym badań ilościowych CATI i CAWI, 
pogłębionych wywiadów indywidualnych z przedstawicielami podmiotów zajmujących się 
poradnictwem, serii studiów przypadku (dokładna charakterystyka omawianych tutaj badań 
znajduje się w Nocie metodologicznej) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych w gronie 
ekspertów i reprezentantów poradnictwa. 

Autorzy niniejszego opracowania wierzą, że przyczyni się ono do lepszego zrozumienia realiów i 
możliwości świadczenia bezpłatnych usług poradniczych w Polsce i wraz z wynikami innych badań 
realizowanych w projekcie pozwoli zaprojektować rozsądną politykę państwa i modelowe 
rozwiązania, które będą mogły być przełożone na praktykę. 
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2. NOTA METODOLOGICZNA I OGÓLNY PROFIL PODMIOTÓW 

OBJĘTYCH BADANIEM – Marek Dudkiewicz, Piotr Zimolzak 
Badaniem usługodawców objęto podmioty świadczące bezpłatne porady prawne i 

obywatelskie. Badania miały charakter zarówno ilościowy, jak i jakościowy. Zrealizowano 450 
wywiadów telefonicznych (CATI), uzupełnionych o 100 wywiadów kwestionariuszowych (CAWI), 
przeprowadzonych w celu pogłębienia informacji uzyskanych od respondentów odpowiadających 
wcześniej na ankietę telefoniczną. Ponadto zrealizowano 40 pogłębionych wywiadów 
indywidualnych z przedstawicielami różnych podmiotów publicznych i niepublicznych 
zajmujących się udzielaniem porad prawnych i obywatelskich. Opis tego sektora został 
uzupełniony dziesięcioma monograficznymi opisami organizacji pozarządowych specjalizujących 
się w działalności poradniczej (dalej zamieszczamy dokładniejszy opis jakościowej części projektu). 
W ramach badań przeprowadzono również dwa wywiady grupowe z osobami mającymi szerszą, 
ekspercką wiedzę na temat uwarunkowań i możliwości świadczenia bezpłatnego poradnictwa w 
Polsce (wyniki tych wywiadów zostaną wykorzystane przede wszystkim w trakcie prac nad 
modelem i raportem końcowym). Głównymi elementami badań były sondaże CATI i CAWI, dlatego 
w tym miejscu poświęcimy im najwięcej uwagi. 

Pojęcia „poradnictwo prawne” i „poradnictwo obywatelskie” nie są określone przez polskie 
prawo, także praktyka nie wypracowała powszechnie obowiązujących sposobów ich definiowania. 
Wypracowanie i upowszechnienie definicji poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest jednym z 
elementów modelu tworzonego w ramach projektu. Na użytek badań przyjęto następującą, 
opisową definicję poradnictwa: 
 
Informacje i porady udzielane przez prawników, studentów prawa pod opieką prawników 
lub przygotowanych do tego nie-prawników: 
 świadczone systematycznie, 
 udzielane osobom indywidualnym mającym problemy związane z prawem i (lub) 

relacjami z administracją publiczną, 
 służące rozwiązaniu tych problemów, 
 nieodpłatne dla osób z nich korzystających. 

 
Przyjęto także, że poradnictwo prawne i obywatelskie dla obywateli jest świadczone przez 
następujące podmioty: 

• podmioty niepubliczne 
o biura porad obywatelskich zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich, 
o studenckie poradnie prawne, 
o organizacje pozarządowe prowadzące ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych 

przestępstwem, 
o inne organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo obywatelskie lub prawne, ale 

niezrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich i nieprowadzące ośrodka pomocy dla 
osób pokrzywdzonych przestępstwem, 

o Federacja Konsumentów, 
o kancelarie prawne, 
o związki zawodowe. 

• podmioty publiczne 
o biura poselskie i senatorskie, 
o Państwowa Inspekcja Pracy, 
o punkty informacyjne lub biura obsługi interesantów w sądach, 
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o powiatowi rzecznicy praw konsumentów, 
o powiatowe centra pomocy rodzinie, 
o ośrodki pomocy społecznej, 
o oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
o urzędy marszałkowskie, 
o urzędy wojewódzkie. 

Tak określona definicja populacji nie dawała pewności, czy wszystkie typy podmiotów lub 
wszystkie podmioty danego typu (na przykład czy wszystkie związki zawodowe lub biura poselskie) 
rzeczywiście świadczą usługi poradnictwa prawnego lub obywatelskiego. Jednym z zadań 
realizacyjnych było także określenie stopnia powszechności poradnictwa w poszczególnych typach 
podmiotów. 

Dla tak określonej populacji została stworzona baza adresowa (we współpracy między innymi z 
partnerem projektu – Instytutem Prawa i Społeczeństwa INPRIS), która liczyła łącznie 4979 
rekordów, w tym 4438 jednostek publicznych (89%) i 541 jednostek niepublicznych (11%). 
 
Badanie CATI (computer assisted telephone interviews) 

W badaniu założono realizację 450 wywiadów z przedstawicielami usługodawców. Próba miała 
charakter warstwowo-losowy, co oznacza, że populację usługodawców podzielono na rozłączne 
grupy, posługując się typem instytucji (publiczne lub niepubliczne). Ze względu na dominację w 
bazie sektora publicznego dokonano podziału próby na warstwy i przyjęto, że w próbie znajdzie się 
360 podmiotów publicznych (80%) i 90 podmiotów niepublicznych (20%). Zdecydowano się zatem 
na dobór nieproporcjonalny, aby zapewnić możliwie duży udział w próbie warstwy podmiotów 
niepublicznych – większe niż przyjęto skrzywienie proporcji nie było możliwe ze względu na 
ograniczoną liczebność bazy podmiotów niepublicznych i ryzyko niezrealizowania większej próby 
niż N = 90. W obrębie każdej warstwy dokonano podziału na podwarstwy (według typu jednostki) i 
określono ich liczebność w próbie (przy czym ponownie przyjęto zasadę podziału 
nieproporcjonalnego, obniżając udział w próbie jednostek dominujących, na przykład ośrodków 
pomocy społecznej), z kolei w obrębie każdej podwarstwy jednostki zostały dobrane do badania 
losowo zgodnie ze schematem losowania systematycznego. Podmioty w każdej podwarstwie 
uszeregowano alfabetycznie według pierwszeństwa nazwy województwa, następnie nazwy 
miejscowości, nazwy jednostki i nazwy ulicy, przy której się mieszczą. Zostały im nadane numery od 
1 do N równego liczbie jednostek w bazie. Dla każdej podwarstwy wylosowano liczbę startową z 
zakresu od 1 do N równego liczbie jednostek w bazie. Skok losowania obliczono z wzoru: iloraz 
liczby naturalnej próby dzielony przez liczbę jednostek w bazie. Do badania weszły te jednostki, 
które mają numer taki, jak startowy, plus liczba skokowa. Losowanie w ramach poszczególnych 
podwarstw zakończyło się wraz z wylosowaniem takiej liczby jednostek w ramach każdej z 
podwarstwy, jakie przewidziała próba.  

W toku realizacji badania pojawiły się trudności przewidywane w trakcie określania struktury 
populacji. Okazało się, że: 

• Punkty informacyjne (biura obsługi) w sądach powszechnie deklarują, że nie prowadzą poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, dlatego nie powinny być objęte badaniem (część jednostek przysłała w 
tej sprawie nawet oficjalne pisma). 

• Podobny problem wystąpił z urzędami marszałkowskimi i wojewódzkimi, które albo nie prowadzą 
takiego poradnictwa wcale, albo ograniczają jego zakres do pomocy instytucjom lub własnym 
pracownikom. 

Wszystkie powyższe typy podmiotów usunięto z badania, a wywiady przewidziane na te 
jednostki proporcjonalnie rozdzielono między inne typy podmiotów w obrębie warstwy 
podmiotów publicznych. 
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Ostatecznie zrealizowano 450 wywiadów, w tym 359 w warstwie podmiotów publicznych i 91 w 
warstwie podmiotów niepublicznych. Próbę poddano następnie statystycznej procedurze ważenia 
tak, aby dostosować strukturę poszczególnych podmiotów do struktury w założonej populacji na 
poziomie poszczególnych województw, z uwzględnieniem modyfikacji wynikających ze 
stwierdzonych w trakcie badania poziomów penetracji świadczenia poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego. 

Badanie CATI zostało zrealizowane w dniach od 12 do 31 lipca 2012 roku. Realizację badania 
poprzedził pilotaż. 
 
Badanie CAWI (computer assisted web interviews) 

Respondenci biorący udział w badaniu CATI, którzy w trakcie wywiadu wyrazili zgodę na 
kontynuację badania w formie dodatkowego kwestionariusza internetowego, zostali zaproszeni do 
udziału w badaniu uzupełniającym CAWI, poszerzającym zakres zbieranych informacji. Łącznie w 
ten sposób uzyskano 100 ankiet, które zostały poddane analizie. 

Badanie CAWI zostało zrealizowane w dniach od 20 do 30 lipca 2012 roku. Realizację badania 
poprzedził pilotaż. 
 
Procedura ważenia 

Utworzone wagi obejmują obserwacje z komponentu zarówno CATI, jak i CAWI. Wagi mają 
charakter poststratyfikacyjny, czyli korygujący łączny rozkład województw i typów jednostek w 
próbie do rozkładu w populacji. 
 
Uzasadnienie stosowania wag 

Przeprowadzając badanie, kluczową kwestią jest reprezentatywność próby. Często jest ona 
zaburzona na skutek błędów systematycznych lub celowego działania, gdy celem badacza była 
nadreprezentacja lub niedoreprezentowanie pewnej grupy respondentów. W rezultacie rozkład 
pewnych cech próby (tu: rodzaj instytucji, lokalizacja) może się różnić od rozkładu cech populacji. 
Powoduje to skrzywienie wartości podstawowych estymatorów (na przykład średnich, odsetka). 
Błąd ten może być skorygowany matematycznie przy użyciu tak zwanych wag 
poststratyfikacyjnych. Nazwa wag wynika z tego, że jest ona konstruowana po zebraniu danych, nie 
zaś na etapie doboru próby. Waga poststratyfikacyjna redukuje znaczenie respondentów 
nadreprezentowanych i podnosi udział (liczebność) respondentów, których w próbie jest mniej niż 
to wynika z rozkładu w populacji. 

Ogólnie wyznaczono 80 warstw (będących kombinacją 16 województw i pięciu rodzajów 
instytucji). Do tworzenia warstw wybrano trzy najczęściej pojawiające się jednostki (organizacja 
pozarządowa, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek pomocy społecznej) oraz pozostałe 
typy instytucji publicznych (jedna warstwa) i niepublicznych (jedna warstwa). 

Wagi otrzymano, dzieląc liczebność w komórce dla populacji przez odpowiadającą jej komórce 
liczebność dla próby, a następnie normując przez iloraz całkowitej wielkości próby do wielkości 
populacji. Ostatnim etapem procedury było „ucinanie” (weighttrimming) wag zbyt dużych, to jest 
większych od średniej wagi o ponad trzy odchylenia standardowe. Rozkłady typów instytucji i 
województw przedstawiają poniższe tabele. 
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Rozkład typów instytucji przed ważeniem i po ważeniu 

  Po ważeniu Przed ważeniem 

Lp. Instytucja % Liczebność % Liczebność 

1 związki zawodowe 4% 17 4% 20 

2 biura Federacji Konsumentów 1% 3 2% 7 

3 studenckie poradnie prawne 1% 3 1% 3 

4 biura porad obywatelskich 1% 4 1% 4 

5 organizacje pozarządowe, społeczne 7% 33 13% 57 

6 
jednostki pomocy społecznej – ośrodki 
pomocy społecznej 

57% 256 53% 240 

7 jednostki pomocy społecznej – powiatowe 
centra pomocy rodzinie 

7% 32 16% 73 

8 rzecznicy praw konsumentów 2% 11 2% 7 

9 jednostki Państwowej Inspekcji Pracy 3% 12 1% 5 

10 biura poselskie i senatorskie 14% 64 6% 29 

11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 4% 16 1% 5 

 RAZEM 100% 450 100% 450 

 
Rozkład województw przed ważeniem i po ważeniu 

  Po ważeniu Przed ważeniem 

Lp. Województwo % Liczebność % Liczebność 

1 dolnośląskie 7% 32 6% 29 

2 kujawsko-pomorskie 6% 26 7% 33 

3 lubelskie 7% 33 6% 26 

4 lubuskie 3% 14 3% 12 

5 łódzkie 7% 31 7% 30 

6 małopolskie 7% 32 9% 42 

7 mazowieckie 15% 69 14% 61 

8 opolskie 2% 9 3% 13 

9 podkarpackie 6% 27 7% 32 

10 podlaskie 4% 19 6% 29 

11 pomorskie 5% 24 4% 17 

12 śląskie 8% 37 4% 17 

13 świętokrzyskie 4% 16 4% 19 

14 warmińsko-mazurskie 5% 21 6% 27 

15 wielkopolskie 9% 39 10% 44 

16 zachodniopomorskie 5% 21 4% 19 

 RAZEM 100% 450 100% 450 



9 
 

 
Uwagi interpretacyjne 

Miejsca, w których liczebność porównywanych podgrup okazała się zbyt mała do 
uprawnionego wnioskowana statystycznego (liczba obserwacji poniżej 20), zostały oznaczone 
znakiem „*”. Wyników tych nie należy uogólniać na całą populację instytucji, których one dotyczą, 
gdyż błąd standardowy oszacowań dla tak niskich liczebności jest zbyt duży (ponad 22 punktów 
procentowych). 
 
Kategorie rozmówców będących uczestnikami serii indywidualnych wywiadów pogłębionych 

Część jakościowa badania instytucji udzielających porad prawnych i obywatelskich objęła 
wywiady indywidualne z przedstawicielami 40 instytucji, z czego 19 informatorów reprezentowało 
instytucje publiczne, a 21 instytucje niepubliczne.  

 
Wywiady z pracownikami instytucji publicznych (19): 

• cztery gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej, 
• cztery powiatowe centra pomocy rodzinie, 
• trzy sądy, 
• dwóch rzeczników praw konsumentów, 
• sześć innych instytucji (urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 

Państwowa Inspekcja Pracy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych). 

 
 
Wywiady z pracownikami instytucji niepublicznych (21): 

• osiem organizacji pozarządowych (w tym dwa biura porad obywatelskich), 
• sześć związków zawodowych, 
• trzy biura poselskie lub senatorskie, 
• dwie studenckie poradnie prawne, 
• dwie kancelarie prawne. 

 
W doborze próby do badania jakościowego przyjęliśmy dwa główne kryteria: zróżnicowanie 

zakresu i sposobu świadczenia poradnictwa w poszczególnych typach podmiotów oraz 
zróżnicowanie regionalne. 

Jeżeli chodzi o zróżnicowanie zakresu i sposobów świadczenia usług poradniczych, przyjęliśmy 
ogólne założenie, że podmioty publiczne będą mniej różnorodne w ramach poszczególnych typów 
niż podmioty niepubliczne, co wynika z tego, że ich działalność jest dość ściśle regulowana 
prawem. Mówiąc obrazowo: wszystkie okręgowe oddziały Państwowej Inspekcji Pracy będą miały 
powtarzalny zakres i sposób świadczenia porad, wynika on bowiem z regulacji określających zakres 
i formy działania tej instytucji. Na podstawie wcześniejszych doświadczeń i wstępnego rozpoznania 
dokonanego w ramach badania ilościowego największe zróżnicowanie wśród podmiotów 
publicznych mogło dotyczyć ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy 
rodzinie – ze względu na największe zróżnicowanie spraw i form wsparcia. Na tym etapie dość 
słabo były rozpoznane biura obsługi interesantów w sądach, stąd na nie także postanowiliśmy 
zwrócić uwagę w badaniu jakościowym. Postanowiliśmy ponadto przyjąć dodatkowe kryterium w 
wypadku wyboru większej niż dwa liczby podmiotów z tej samej kategorii, polegające na 
uwzględnieniu w próbie przynajmniej jednego podmiotu działającego na obszarach wiejskich. To 
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spowodowało, że zdecydowaliśmy się więcej uwagi poświęcić ośrodkom pomocy społecznej, 
powiatowym centrom pomocy rodzinie i sądom. Przyjęliśmy zatem następujący dobór próby: 

Typ podmiotu Liczba 
podmiotów w 
próbie 

Dodatkowe kryterium 

ośrodki pomocy społecznej 4 co najmniej jeden ośrodek pomocy 
społecznej w gminie wiejskiej 

powiatowe centra pomocy 
rodzinie 

4 co najmniej jedno powiatowe 
centrum pomocy rodzinie w 
powiecie z przewagą ludności 
zamieszkałej na wsi 

sądy 3 co najmniej jeden sąd rejonowy z 
siedzibą w mieście do 20 tysięcy 
mieszkańców 

rzecznicy praw konsumentów 2  
pozostałe typy podmiotów 6  

 
W wypadku podmiotów niepublicznych przyjęliśmy, że największe zróżnicowanie będzie 

dotyczyć organizacji pozarządowych. W grupie biur poselskich i senatorskich oraz studenckich 
poradni prawnych spodziewaliśmy się mniejszych zróżnicowań. W wypadku związków 
zawodowych – ze względu na wielość struktur krajowych i branżowych – staraliśmy się dobrać w 
próbie podmioty w miarę możności reprezentujące różne struktury. Dodatkowo postanowiliśmy 
także uwzględnić w badaniu jakościowym dwie kancelarie prawne. W rezultacie dobór próby 
przedstawiał się następująco: 

Typ podmiotu Liczba podmiotów 
w próbie 

Dodatkowe kryterium 

organizacje pozarządowe 8 co najmniej jedno biuro porad 
obywatelskich 

związki zawodowe 6 różne centrale i branże  
biura poselskie i senatorskie  3 co najmniej jedno biuro senatorskie i 

jedno biuro poselskie 
studenckie poradnie 
prawne 

2  

kancelarie prawne 2  
 

Drugie zastosowane kryterium to kryterium regionalne. Założyliśmy, żeby w próbie było od 
dwóch do trzech podmiotów mających siedzibę w każdym z regionów, z wyjątkiem Mazowsza. W 
tym ostatnim wypadku przyjęliśmy, że – ponieważ w Warszawie ma siedzibę wiele podmiotów 
działających ogólnopolsko – liczba podmiotów dla Mazowsza będzie liczyć od pięciu do ośmiu 
instytucji. 

Zgodnie z powyższymi założeniami podmioty były dobierane losowo z bazy przygotowanej 
przez Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS. Z powodu odmowy udziału w badaniu kilkakrotnie 
musieliśmy dolosowywać podmioty, stosując oczywiście powyższe kryteria. Badanie realizowane 
było w okresie 2.07 – 30.08 2012 r. Realizację badania poprzedził pilotaż scenariusza wywiadu IDI z 
usługodawcami. 
 

Do studiów przypadku wybrano wyłącznie organizacje pozarządowe. Kryterium doboru było 
zróżnicowanie geograficzne (każda organizacja z innej miejscowości). W dobranej próbie znalazły 
się podmioty finansowane ze środków unijnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz takie, 
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które nie są objęte tym wsparciem. Organizacje wybrano metodą losową na podstawie bazy 
Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, ale spoza puli organizacji wyznaczonych do realizacji 
badania metodą pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI). W rezultacie zbadano: 

• trzy biura porad obywatelskich, 
• trzy fundacje, 
• trzy stowarzyszenia, 
• jedną federację konsumentów. 

 
Wyniki zostały uwzględnione w opisie części jakościowej badania. Studia przypadków 

realizowano w okresie 2.07 – 23.10 2012 r. 
 
Dwa zogniskowane wywiady grupowe posłużyły pogłębieniu kwestii, które wymagały 

przedyskutowania na podstawie przeprowadzonych badań usługodawców – między innymi zakres 
przedmiotowy i podmiotowy, jakość świadczonych usług poradniczych, warunki ich dostępu oraz 
sposób ich finansowania. Spotkania odbyły się 30 lipca i 2 sierpnia 2012 roku. Uczestniczyło w nich 
łącznie dziewiętnaście osób: przedstawicieli usługodawców, ekspertów i partnerów projektu. 
Szczegółowe sprawozdanie z obu wywiadów znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 
 
 

3. WYNIKI BADAŃ 
3.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH 
PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE NA PODSTAWIE DANYCH 
ILOŚCIOWYCH – Piotr Zimolzak 

 
Uwaga interpretacyjna 

Większość analiz została przeprowadzona z podziałem na usługodawców publicznych (kolor 
niebieski na wykresach) i niepublicznych (kolor pomarańczowy na wykresach). Interpretując wyniki, 
należy uwzględnić skład obu grup, szczególnie instytucje, które są w tych grupach najliczniej 
reprezentowane, gdyż często to właśnie one decydują o specyfice i o różnicach między grupami. 
 
Wykres 1. Informacja o badanych instytucjach (N = 450) 
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Jednostki Pomocy Społecznej OPS (n=256)
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Związki zawodowe  (n=17)
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3.1.1. Podstawowe informacje o działalności badanych podmiotów 
Zdecydowana większość działających obecnie usługodawców (84%) zaczęła prowadzić 

działalność poradniczą po upadku starego systemu, a więc po 1990 roku, ale najbardziej 
dynamiczny rozwój można było zaobserwować w ostatniej dekadzie ubiegłego stulecia. Wtedy to 
właśnie powstało najwięcej instytucji publicznych. Z kolei usługodawcy niepubliczni zaczęli 
rozwijać się bardziej dynamicznie na początku XXI wieku. 

Bez względu na typ, usługodawcy z reguły (93%) prowadzili swoją działalność bez istotnych 
przerw – ciągle i systematycznie. W wypadku instytucji niepublicznych działalność nieprzerwanie 
prowadziło 94% podmiotów, w wypadku instytucji publicznych – 92% podmiotów. 

 
Wykres 2. G3. Od którego roku Państwa instytucja (organizacja, firma) świadczy poradnictwo? 

Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie < 0,001 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykres 3. G4. Czy w tym czasie poradnictwo było świadczone ciągle, to znaczy w pewnym 

powtarzalnym rytmie, systematycznie? Wyniki badania CATI. Różnice między grupami 
nieistotne statystycznie 
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Wykres 4. G5. Jak długo planują Państwo prowadzić działalność związaną z udzielaniem porad 
(informacji)? Wyniki badania CATI. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

 
 

Przekonanie o ciągłości funkcjonowania jest również dość mocne. Jedynie co czwarty 
usługodawca (26%) obawia się, że potencjalne ograniczenie stanowią możliwości, które można 
interpretować jako perspektywy związane z finansowaniem lub z zasobami ludzkimi. Podobny 
odsetek (29%) wykazuje optymizm w zakresie ciągłości działalności („nie planujemy skończyć” i 
„zawsze, jak najdłużej”). Pojedyncze instytucje wskazywały konkretny okres w latach, co 
prawdopodobnie wiąże się z harmonogramem finansowania ze źródeł zewnętrznych (na przykład 
środki unijne). Przedstawiciele instytucji publicznych najczęściej deklarowali, że będą prowadzić 
działalność poradniczą do końca istnienia projektu lub instytucji (27% wskazań) oraz w zależności 
od możliwości (26%). Zdaniem 24% przedstawicieli instytucji niepublicznych, prowadzenie 
działalności poradniczej będzie zależeć od możliwości, 18% respondentów nie planuje zakończyć 
takiej działalności, 17% chce ją prowadzić jak najdłużej, a 16% będzie ją prowadzić do końca 
istnienia projektu lub instytucji. Reprezentanci instytucji niepublicznych nieco częściej od 
pracowników instytucji publicznych deklarowali, że nie zamierzają zakończyć prowadzenia 
działalności poradniczej (choć różnice były niewielkie – na poziomie około 3%). 
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Wykres 5. B6. Co wchodzi w zakres udzielanej informacji (porady)? Wyniki badania CATI. Różnice 

istotne na poziomie < 0,001 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

Poradnictwo koncentruje się przede wszystkim na informowaniu o miejscu (osobach), w których 
klient może uzyskać profesjonalną pomoc (93% ogółu instytucji), a także o przysługujących jej 
prawach (84%). Cztery piąte usługodawców prowadzi również szeroką pomoc w zakresie 
formalności (wypełniane i weryfikacja dokumentów, udostępnianie ich wzorów). Zdecydowanie 
rzadziej są podejmowane konkretne działania wymagające zaangażowania czasowego i 
kadrowego (pośredniczenie w kontaktach z urzędami, reprezentacja procesowa). Warto jednak 
zwrócić uwagę, że usługodawcy rozgraniczają doradztwo od zwykłego informowania o prawach. 
Usługodawcy publiczni częściej skupiają się na doradzaniu osobom, z kolei niepubliczni – raczej na 
udzielaniu informacji. Różnice te są jednak niewielkie, biorąc pod uwagę, że wśród obu typów 
instytucji 84% wiąże poradnictwo z dostosowaniem porady do okoliczności konkretnej sprawy. 
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Wykres 6. B7. Proszę zapoznać się z poniższym opisem kilku możliwych sposobów podejścia do 
poradnictwa. Proszę wskazać ten, który jest najbliższy podejściu Państwa instytucji 
(organizacji, firmy) do poradnictwa i osób z niego korzystających. Wyniki badania 
CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie < 0,05 (na podstawie testu 
chi-kwadrat) 

 
 

Poradnictwo w instytucjach niepublicznych częściej niż w instytucjach publicznych skupiało się 
na informowaniu osoby o jej prawach (44% deklaracji osób z instytucji publicznych w porównaniu 
z 24% deklaracji reprezentantów instytucji publicznych). Przedstawiciele instytucji publicznych 
częściej zaś deklarowali, że skupiają się głównie na doradzaniu klientom (59% wskazań w 
porównaniu z 29% deklaracji przedstawicieli instytucji niepublicznych). Wspólna analiza sytuacji 
klienta była działaniem, jakie wybierało najmniej instytucji – 18% deklaracji ogółu podmiotów. 

 

3.1.2. Informacje z części jakościowej badania – definicje poradnictwa 
Usługodawcy rozgraniczają definicyjnie poradnictwo obywatelskie od poradnictwa prawnego. 

Poradnictwo obywatelskie opiera się na informowaniu o prawach i instytucjach, do których 
powinien zgłosić się klient, żeby rozwiązać sprawę. Poradnictwo prawne dotyczy pisania pism 
urzędowych czy reprezentowania klienta w sądzie – jego świadczenie wymaga znajomości prawa. 
Poradnictwo obywatelskie jest „bliższe człowiekowi” w takim sensie, że oprócz przedstawienia 
aspektów prawnych usługodawca przedstawia konkretne sposoby rozwiązania problemu, możliwe 
scenariusze działania. 

Tutaj mieści się również to, co rodzi pewne nieporozumienia czasem, czym jest poradnictwo 
prawne i obywatelskie. Ja uważam, że obywatelskie jest czymś szerszym, jak panu 
opowiadamy. My korzystamy, po pierwsze, z wielu doświadczeń, wynikających z wielu lat pracy 
w naszym biurze. Z różnych przypadków możemy ludziom przedstawić różne aspekty [ich] 
problemu, [ich] decyzji, jaką drogę [wybiorą]. Po drugie, często w poradzie obywatelskiej 
zawiera się informacja o prawie i przepisach. Natomiast nie jest to taka usługa, jaką świadczy 
adwokat, radca prawny. Jednocześnie jest bardzo niska świadomość obywateli, wiec tutaj jest 
konieczne takie pokazywanie ludziom możliwości. Co mają robić, żeby wyjść z tej kryzysowej 
sytuacji. Jakie kroki mają podjąć. Tym to jest tak naprawdę to poradnictwo. I przede wszystkim 
ważne jest, że my troszeczkę staramy się walczyć z czymś takim, takie rozbuchane, przede 



16 
 

wszystkim przez media, roszczeniowe postawy. My ludziom oczywiście mówimy, że oni mają 
prawa, i informujemy ich o tych prawach, ale też maja obowiązki. (NGO 2) 
Poradnictwo obywatelskie w pewnym sensie jest dla nas pojęciem szerszym niż prawne. Prawne 
jest to dla nas stricte porada oparta na przepisach prawa, na kodeksie. Poradnictwo 
obywatelskie bardziej [...], tak my to rozumiemy, sięga do tych zasobów instytucjonalnych. Czyli 
bardziej odwołuje się do etyki, do zasad współżycia społecznego. To są te wszystkie działania 
edukacyjne, które powodują na przykład, nie wiem, idźcie na wybory, głosujcie, poczujcie się 
obywatelami, to, co wynika bezpośrednio z konstytucji, z praw obywatelskich. (NGO 1) 

Poradnictwo pełni również funkcję edukacyjną – ma na celu prawne uświadomienie obywateli 
w zakresie podejmowanych przez nich decyzji (na przykład prowadzenie działalności gospodarczej, 
opłacanie podatków). 

Jest udzielanie porad – i to jest tak, że ma być to jakby krzewienie wiedzy na temat przepisów 
prawa pracy, czyli prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy. A przekłada się 
to, wydaje mi się, na to, żeby po prostu świadomość prawna w społeczeństwie była 
ugruntowana, z zakresu prawa pracy oczywiście i technicznego bezpieczeństwa pracy. Żeby nie 
było takich sytuacji, że pracodawca prowadzący działalność gospodarczą nie wie, co to jest 
kodeks pracy, i żeby miał świadomość, że jak podjął decyzję, że będzie prowadził działalność 
gospodarczą i tę działalność podejmuje, to ma pewne obowiązki powiązane z faktem, że 
„podjąłem decyzję o zatrudnianiu pracowników”, prawda? (SPP 1) 

Część instytucji zajmuje się jedynie poradnictwem obywatelskim, a więc informowaniem o 
prawach i możliwościach rozwiązania sprawy. Niezależnie jednak od definicji, ten typ poradnictwa 
jest świadczony osobom „z problemami”, najczęściej w trudnej sytuacji finansowej, których nie stać 
na konsultację u profesjonalnego prawnika. 

Przychodzą do nas osoby z problemami, na przykład zadłużeniem. Są nieświadomi, nie znają 
procedur, nie czytają umów. Trzeba to zatem zrobić za nich. Jak się nie orientujemy, to pytamy, 
gdzie trzeba, radzimy się instytucji zewnętrznych, także prawnika. Z reguły są to jednak proste 
sprawy, wystarczy odesłać w dobre miejsce, pomóc z podaniem, interweniować w jakimś 
urzędzie. […] 
Wie pan, to jest, no dla mnie, to jest typowe poradnictwo prawne dla najuboższego 
społeczeństwa gminy, tak? No i praca socjalna, bo praktycznie to poradnictwo prawne wiąże się 
z pracą socjalną. 
A jak by pani zdefiniowała cele takiego poradnictwa prawnego? Trudno mi powiedzieć, na 
pewno jest to pomoc ludziom, [...] których nie stać na taką pomoc prawną, a którzy sami sobie 
nie poradzą. Na pewno jest to pomoc w wyjściu z trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę 
nieznajomość prawa, to te osoby z tej sytuacji nie dałyby sobie rady same wyjść. (BP/BS 3) 

Większość instytucji poradniczych sama w sobie nie ma istotnej mocy sprawczej. Tę mają 
prawnicy, adwokaci, radcowie, do których instytucje kierują swoich klientów. 

Definicja poradnictwa w podmiocie? Na pewno pomocnicze, tak bym powiedział, bo 
poradnictwem, tym najważniejszym, to są oczywiście adwokaci, radcy prawni, instytucje do 
tego powołane, my możemy świadczyć jedynie takie usługi doradcze czy tam konsultacyjno-
doradcze, dodatkowe uzupełniające, które, na zasadzie pomocy obywatelom – i ja bym tego nie 
rozwijał tutaj w naszym kierunku. Biura poselskie nie powinny się tym generalnie zajmować, 
takimi rzeczami, bardziej powinniśmy pomagać posłowi w tworzeniu prawa, konsultacjach 
społecznych i tak dalej, niż na takim załatwianiu spraw, bo nie czujemy się kompetentni, nie jest 
to w naszym statucie działalności parlamentarzystów, biur poselskich, więc, no ale mówię, tak 
jak powiedziałem, nikogo nie odeślemy bez jakiś tam, chociażby wskazania miejsca, gdzie może 
szukać pomocy. (BP/BS 2) 
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Niektórzy usługodawcy sami mówią o sobie, że nie są czują się częścią większego systemu, ich 
praca nie jest wystandaryzowana i bardziej ma charakter pomocniczy, prowizoryczny, doraźny. 

Definicja poradnictwa w podmiocie? Jest to społeczne poradnictwo, kierowane do osób 
zagrożonych wykluczeniami różnego rodzaju, i nie jest ono takie systemowe, jest ono takie 
doraźne. No, są zaczątki jakiegoś tam systemu, ale to jeszcze za mało, żeby powiedzieć, że to 
jest jakiś system, i przez to, że nie ma środków, raczej ciężko jest zbudować taki system. (IP 6) 

Co więcej, w niektórych wypadkach działalność poradnictwa prawnego i obywatelskiego może 
być sposobem na ominięcie zakazu bezpośredniego udzielania porad przez sędziów. 

Jeśli chodzi o porady prawne jako takie, co do zasady jest zakaz udzielania porad prawnych w 
takim czystym rozumieniu przez sąd czy sędziów. Natomiast istnieją mechanizmy, które, no, 
może nie do końca są poradami prawnymi, ale mają wychodzić naprzeciw potrzebom obywateli 
w zakresie informowania ich o toku postępowania, o wzorach pism procesowych, o tym, co 
należy zawrzeć w takim piśmie procesowym, o tym, jakie dokumenty należy zawrzeć, żeby 
uniknąć sytuacji związanych z na przykład niepotrzebnym zwracaniem pism albo wzywaniem o 
usunięcie braków, czyli w naszym sądzie konkretnie wygląda to tak, że w naszych punktach 
interesanta, których mamy dwa, bo mamy trzy, a w dwóch z nich mamy punkty obsługi 
interesanta. Także, tak jak mówię, takie praktyczne informacje związane z tym, jak nadać 
sprawny bieg pismu procesowemu, żeby uniknąć jakichś perturbacji z nim z powodu tego, że ono 
ma jakieś tam braki formalne, prawda. To taka jest idea przede wszystkim. (S 3) 
 

3.2. ZAKRES PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO – Emilia Rekosz, Piotr 
Zimolzak (opracowanie danych ilościowych) 

Jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych w przeprowadzonych badaniach był zakres 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Zakres ten można podzielić na trzy obszary: 
podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny. 

Zakres podmiotowy obejmuje wszystko to, co wiąże się z osobami (beneficjentami) 
korzystającymi z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W obszarze tym zostaną zawarte dane 
dotyczące charakterystyki beneficjentów i dostępności poradnictwa. 

Charakterystyka beneficjentów zostanie opisana na podstawie ich cech socjodemograficznych 
(takich jak płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania i status materialny), wskazywanych przez 
respondentów w pytaniu o statystyczny obraz beneficjenta oraz na podstawie innych określeń 
dotyczących sytuacji życiowej beneficjentów i ich umiejętności społecznych. Źródłem tych danych 
są głównie wywiady przeprowadzone z usługodawcami (przedstawicielami podmiotów 
świadczących poradnictwo). W związku z tym dokonana w raporcie analiza pozwoli na stworzenie 
obrazu beneficjenta widzianego oczami osób, które zajmują się poradnictwem. 

Dostępność poradnictwa zostanie określona na podstawie tego, czy korzystanie z poradnictwa 
zależy od spełniania przez beneficjentów określonych warunków (z uwzględnieniem tego, kto te 
warunki określa), i tego, czy udzielane porady są skierowane do określonej grupy obywateli. Warto 
przy tym zauważyć, że określenie, jakie warunki muszą spełnić beneficjenci, aby mogli skorzystać z 
poradnictwa, pozwala jednocześnie na wyróżnienie grup obywateli, do których jest skierowana 
działalność poradnicza. Należy ponadto stwierdzić, że wśród warunków dostępności poradnictwa, 
które można wyróżnić w badanych podmiotach, są zarówno warunki formalne (na przykład 
określone przepisami czy zasięgiem terytorialnym), jak i warunki „miękkie”, czyli dotyczące bardziej 
kompetencji społecznych niż cech socjodemograficznych, a przez to nieweryfikowalne (będące 
wynikiem interpretacji osoby przyjmującej beneficjenta). 
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Wyróżnione elementy w pewnym sensie zachodzą na siebie i granice między nimi nie wydają się 
oczywiste. Dlatego warto zaznaczyć, jakie występują między nimi różnice. Cechy 
socjodemograficzne obejmują informacje na temat osób, które się zgłaszają i (lub) są 
beneficjentami podmiotu. Są to cechy statystyczne, takie jak płeć, wiek, wykształcenie, status 
materialny, czyli to, co – zdaniem respondentów – tworzy obraz przeciętnego beneficjenta. Inne 
cechy dotyczące sytuacji życiowej i kompetencji społecznych to wszystkie określenia, za pomocą 
których respondenci opisują swoich beneficjentów. Warunki, jakie muszą spełniać osoby chcące 
skorzystać z poradnictwa, to wszystkie wymagania, jakie są stawiane przez podmioty – i tak są 
przez nie definiowane. Uwaga ta jest szczególnie istotna w powiązaniu z kolejnym elementem, 
jakim są określone grupy osób, do których jest skierowane poradnictwo, i które z poradnictwa 
korzystają. Najczęściej jest tak, że określone w ten sposób grupy odpowiadają warunkom i 
wymaganiom stawianym przez usługodawców, ale nie zawsze. Czasami można mówić o istnieniu 
określonych grup korzystających z poradnictwa, przy braku warunków formalnych i nieformalnych. 
Z drugiej strony, jest tak, że z tego, do jakich grup jest kierowane poradnictwo, można wyczytać, 
jakie są warunki korzystania z niego, choć nie zostały one jasno określone. 

Podsumowaniem zakresu podmiotowego będzie stwierdzenie, czy wszyscy potencjalni 
beneficjenci mieszczą się w granicach dostępności poradnictwa określonych w badanych 
podmiotach. Czyli, czy wyróżnione w badaniach grupy obywateli potrzebujących poradnictwa to te 
same grupy, do których poradnictwo jest skierowane (czy pojawiały się w badaniach osoby, które 
nie mogły skorzystać z poradnictwa, a więc znalazły się poza granicami poradnictwa udzielanego 
przez usługodawców). 

Zakres przedmiotowy to obszar, w którym zostaną określone potrzeby beneficjentów w 
dziedzinie poradnictwa, oraz odpowiadające im obszary i formy działań podejmowane przez 
podmioty świadczące poradnictwo. Potrzeby beneficjentów zostaną omówione na podstawie 
wykazu problemów, z którymi zgłaszają się beneficjenci (z uwzględnieniem ich rodzaju), ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na to, czy zapotrzebowanie na poradnictwo jest głównym czy 
pobocznym problemem beneficjentów. Następnie będzie opisany zakres tematyczny 
świadczonego poradnictwa w badanych pomiotach. Przedstawienie zakresu przedmiotowego 
(merytorycznego) będzie miało przede wszystkim na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, w 
jakim zakresie poradnictwo prawne i obywatelskie świadczone przez badane podmioty odpowiada 
na zapotrzebowanie beneficjentów, które się do tych podmiotów zgłaszają. 

Omówienie zakresu przedmiotowego zostanie uzupełnione o wykaz celów, jakie stawiają sobie 
badani usługodawcy, oraz informacje na temat tego, jak poszczególne podmioty definiują 
świadczone przez siebie poradnictwo. Ta druga kwestia pozwoli na próbę odczytania wymiaru 
społecznego udzielanych porad. 

Zakres terytorialny zostanie określony na podstawie informacji dotyczących zasięgu działania 
podmiotów, które wzięły udział w badaniu. Podmioty będą podzielone na grupy o zasięgu 
lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Zostanie także zwrócona uwaga na to, z czego wynika 
ograniczenie terytorialne (na przykład z przepisów określających funkcjonowanie danego 
podmiotu czy z uzyskanego projektu), i jakie podmioty nie mają żadnego ograniczenia 
terytorialnego. Nie bez znaczenia w całościowym obrazie zakresu poradnictwa jest to, że zakres 
terytorialny można potraktować jako jeden z warunków świadczenia poradnictwa. 
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3.2.1. Zakres podmiotowy 
Omówienie wyników badań ilościowych 

Niemal wszyscy przedstawiciele instytucji publicznych deklarowali, że z usług poradnictwa, 
które świadczą, może skorzystać każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. W wypadku instytucji 
niepublicznych takie deklaracje występowały rzadziej – złożyło je 69% przedstawicieli tych 
podmiotów. 

Instytucje niepubliczne częściej kierowały swoje poradnictwo do określonej grupy odbiorców 
(62% wskazań w stosunku do 25% w wypadku instytucji publicznych). 

Przy pytaniu o grupy osób, do których jest kierowane poradnictwo, ujawniły się pewne różnice 
między instytucjami publicznymi a niepublicznymi. Instytucje publiczne najczęściej udzielały porad 
klientom pomocy społecznej i ogólnej kategorii „osób potrzebujących pomocy”, z kolei podmioty 
niepubliczne – głównie osobom ubogim, rodzinom i osobom niepełnosprawnym. Różnice te 
wynikają zapewne z charakteru prowadzonej działalności i różnych profili poradnictwa. 

Konieczność spełnienia niezbędnych warunków do skorzystania z porady lub konsultacji 
wyraźnie częściej występuje wśród organizacji niepublicznych, przede wszystkim wśród związków 
zawodowych, które stawiają warunek przynależności do organizacji. 

Najczęściej wymienianym dodatkowym wymaganiem, jakie trzeba było spełnić, aby skorzystać z 
porad instytucji publicznych, był udokumentowany status beneficjenta pomocy społecznej lub 
podopiecznego ośrodka. W wypadku instytucji niepublicznych była to przynależność do związku 
zawodowego. Spełnianie powyższych warunków weryfikowano za pomocą pytania o 
przynależność do związku zawodowego lub o status respondenta albo prosząc o wypełnienie 
ankiety. Jednocześnie 50% przedstawicieli instytucji publicznych i 7% reprezentantów instytucji 
niepublicznych deklarowało, że nie ma potrzeby weryfikacji kryteriów skorzystania z porady. 

Odpowiedzi na pytanie z prośbą o scharakteryzowanie przeciętnego beneficjenta są dość 
trudne w interpretacji ze względu na wiele cech i charakterystyk wymienianych przez badanych. 
Obraz przeciętnego beneficjenta był podobny, niezależnie od typu instytucji. Ponad dwukrotnie 
częściej respondenci wskazywali kobiety niż mężczyzn. Patrząc na analizę wieku przeciętnego 
respondenta, należy zauważyć, że najwięcej wskazań pojawia się przy kategorii „osoby w średnim 
wieku, 25–50 lat”. Sposób kodowania odpowiedzi nie uwzględniał jednak odpowiedzi „osoby w 
każdym wieku”, która stosunkowo często pojawiała się w deklaracjach respondentów. Również 
wielu respondentów nie potrafiło wskazać typowego beneficjenta i deklarowało, że nie ma ogólnej 
tendencji, nie ma takich informacji lub po prostu nie wie. Inne charakterystyki przeciętnego 
respondenta to: „osoby ubogie, osoby o niższych dochodach” (26% ogółu instytucji), „beneficjenci 
pomocy społecznej lub osoby z problemami rodzinnymi” (19%), „osoby bezrobotne” (13%). 

Pytanie o liczbę osób, które zgłaszają się po poradę do instytucji w ciągu miesiąca, ujawniło, że 
średnia liczba petentów w wypadku instytucji publicznych jest znacznie niższa niż w wypadku 
instytucji niepublicznych (29 osób – deklaracje instytucji publicznych, 133 – deklaracje instytucji 
niepublicznych). Interpretując ten wynik, należy pamiętać, że średnia jest miarą tendencji 
centralnej, na której wartość duży wpływ mają wskazania skrajne (najmniejsze i największe 
wartości). Znacznie bezpieczniej jest porównywać mediany, które dla ogółu, instytucji 
niepublicznych i instytucji publicznych wynoszą odpowiednio: 23, 78 i 20 osób.  Widać to na 
przykładzie kolejnego pytania, dotyczącego liczby osób, które faktycznie korzystają z poradnictwa. 
W wypadku instytucji publicznych było ich ponad dwukrotnie więcej niż w wypadku instytucji 
niepublicznych – 129 osób zgłaszających się do instytucji niepublicznych w stosunku do 309 osób 
zgłaszających się do podmiotów publicznych. Odwrócenie tej relacji oraz duża różnica w średniej 
liczbie osób wynika z obecności jednego z oddziałów ZUS, który zadeklarował, że miesięcznie 
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korzystało z jego usług poradniczych 35000 osób. Eliminując efekt skrajnych wartości i porównując 
mediany, otrzymujemy 23,3 osoby dla ogółu, 50 dla instytucji niepublicznych oraz 20 dla instytucji 
publicznych. Oznacza to, że wśród osób zgłaszających się po porady, wyższy odsetek skorzystał z 
porad w instytucjach publicznych niż niepublicznych.  

Większość (78%) przedstawicieli instytucji nie potrafiła oszacować udziału poszczególnych 
spraw, z którymi zgłaszają się klienci. 

Dwie trzecie ogółu instytucji świadczy porady pięć dni w tygodniu, przy czym częściej deklarują 
to instytucje publiczne. Co interesujące, 14% instytucji niepublicznych świadczy porady siedem dni 
w tygodniu. W pytaniu o liczbę godzin dziennie, w których jest świadczone poradnictwo, 59% 
ogółu instytucji zaznaczyło odpowiedź „osiem godzin”. Taką dostępność dwa razy częściej 
deklarowali przedstawiciele instytucji publicznych. Z poniższych wyników wyłania się obraz 
instytucji publicznych jako podmiotów, które częściej pełnoetatowo oferują usługi poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego. 

 
Wykres 7. B2. Czy Państwa instytucja (organizacja, firma) świadczy poradnictwo osobom z 

określonego obszaru terytorialnego czy też z porad (informacji) może skorzystać 
każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania? Wyniki badania CATI. Różnice istotne na 
poziomie < 0,001 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Wykres 8. A3a. Czy Państwa instytucja (organizacja, firma) koncentruje poradnictwo na 
określonej grupie odbiorców? Wyniki badania CAWI. Różnice istotne na poziomie 0,01 
(na podstawie testu chi-kwadrat) 

 
Tabela 1. A3a. Jakie są to osoby? Wyniki CAWI. Liczby nie sumują się w kolumnach do wartości 
„Ogółem” w ostatnim wierszu tabeli, ponieważ można było wymienić wiele kategorii beneficjentów. 
Wartości w kolumnie „Ogółem” są sumą wartości z kolumn „Niepubliczne” i „Publiczne” 

  Liczba wskazań 
Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 klienci pomocy społecznej 1 15 16 

2 inne osoby 5 5 10 

3 potrzebujący pomocy, mieszkańcy 0 3 3 

4 ubodzy 2 2 4 

5 rodziny 2 1 3 

6 niepełnosprawni 1 1 2 

7 seniorzy 0 2 2 

8 bezrobotni 0 1 1 

9 bezdomni 1 0 1 

10 osoby z terenów wiejskich 1 0 1 

 Ogółem 12 27 39 
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Wykres 9. B3. Czy skorzystanie z Państwa porad (informacji) zależy od dodatkowych warunków? 
Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 
 

 
Tabela 2. Jakie to są warunki? Wyniki badania CATI 

  Liczba wskazań 

Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 przynależność do związku zawodowego 14 0 14 

2 
udokumentowany status beneficjenta pomocy 
społecznej 

0 8 8 

3 status podopiecznego ośrodka, deklaracja uczestnictwa 0 2 2 

4 kryterium finansowe 1 1 2 

5 
status osoby pokrzywdzonej, ofiary, uchodźcy, osoby 
niepełnosprawnej 

1 0 1 

6 inne 1 2 3 

 RAZEM 17 13 30 

Tabela 3. B3a. Proszę krótko opisać, w jaki sposób weryfikują Państwo, czy osoba zgłaszająca się po 
informację (poradę) spełnia warunki umożliwiające korzystanie z poradnictwa? Wyniki 
badania CAWI 

  Liczba wskazań 

Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 przynależność do związku zawodowego 3 1 4 

2 za pomocą ankiet 1 0 1 

3 status beneficjenta 0 1 1 

4 nie dotyczy, nie ma takiej potrzeby 0 2 2 

 RAZEM 4 3 7 
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Wykres 10. A4. Proszę scharakteryzować przeciętnego (statystycznego) beneficjenta udzielanego 
przez Państwa poradnictwa. Proszę skupić się na takich cechach, jak płeć, wiek, poziom 
wykształcenia, stopień zamożności, sytuacja rodzinna itp. Wyniki badania CATI. 
Różnice istotne na poziomie < 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 

 
Przeciętny beneficjent usług poradniczych według usługodawców to kobieta (41%), osoba 

wieku od 25 do 50 lat, znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej (26%). Trudno jednak mówić o 
typowym beneficjencie – ze względu na różnorodność dziedzin, którymi zajmują się badani 
usługodawcy. Co więcej, prawie co czwarta (23%) instytucja przyznaje, że jej beneficjenci nie należą 
do jednej specyficznej grupy, nawet jeśli mowa o takich zmiennych, jak płeć, wiek, wykształcenie. 

Zebrane dane pokazały, że zakres udzielanych porad jest związany z charakterystyką osób, które 
korzystają z porad. Porady z zakresu ogólnych problemów są kierowane do osób ubogich. Porady z 
zakresu prawa rodzinnego i dotyczące spraw związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej są 
kierowane do kobiet i beneficjentów pomocy społecznej. Porady związane z pracą i bezrobociem 
są kierowane do osób poniżej 25. roku życia. Porady z zakresu prawa karnego i spraw 
cudzoziemców są kierowane do mężczyzn. Porady z zakresu prawa lokalowego są kierowane do 
osób w wieku od 25 do 50 lat. Porady z zakresu prawa cywilnego i konsumenckiego są kierowane 
do osób powyżej 50. roku życia. 

Analiza wykazała również, że osoby o pewnych cechach korzystają z określonego rodzaju porad. 
Beneficjenci pomocy społecznej otrzymują porady z zakresu prawa rodzinnego. Kobiety otrzymują 
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porady związane ze świadczeniami z pomocy społecznej oraz dotyczące pracy i bezrobocia. Osoby 
poniżej 25. roku życia otrzymują porady z zakresu prawa spadkowego oraz pracy i bezrobocia. 
Mężczyźni korzystają z porad z zakresu prawa karnego i praw cudzoziemców. Osoby w wieku od 25 
do 50 lat korzystają z porad z zakresu prawa lokalowego. Osoby powyżej 50. roku życia korzystają z 
porad z zakresu prawa konsumenckiego. 
 

 
Wykres 11. D2a. Ile średnio miesięcznie osób zgłasza się do Państwa, aby skorzystać z 

poradnictwa? Proszę podać liczbę. Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. 
Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

15%

19%

19%

27%

6%

13%

0%

6%

0%

24%

22%

48%

18%

20%

22%

28%

4%

8%

1-7 osób

8-15 osób

16-24 osób

24-40 osób

41-99 osób

100 lub więcej osób

ogółem (n=94)

niepubliczne (n=12)

publiczne (n=82)

 
 
Tabela 4. D2a. Ile średnio miesięcznie osób zgłasza się do Państwa, aby skorzystać z poradnictwa? 

Proszę podać liczbę. Statystyki opisowe 
  Średnie 

Lp.  Ogółem Niepubliczne Publiczne 

1 Liczba osób 43 133 29 

  Mediany 

2 Liczba osób 23 78 20 

  Odchylenia standardowe 

3 Liczba osób 73,95 165,34 33,23 
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Wykres 12. D7. Proszę podać, ile średnio miesięcznie osób korzysta z poradnictwa świadczonego 
przez Państwa instytucję (organizację, firmę). Wyniki badania CATI. Różnice istotne na 
poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

Tabela 5. D7. Proszę podać, ile średnio miesięcznie osób korzysta z poradnictwa świadczonego 
przez Państwa instytucję (organizację, firmę). Statystyki opisowe. Wyniki badania CATI 

  Średnie 

Lp.  Ogółem 
(N = 340) 

Niepubliczne 
(N = 45) 

Publiczne1 
(N = 295) 

1 Liczba osób 286 129 309 

2 Z wyłączeniem oddziału ZUS2 77 129 70 

  Mediany 

Lp.  
Ogółem 
(N = 340) 

Niepubliczne 
(N = 45) 

Publiczne3 
(N = 295) 

1 Liczba osób 23,3 50,0 20,0 

2 Z wyłączeniem oddziału ZUS4 20 50,0 20 

  Odchylenia standardowe 

Lp.  
Ogółem 
(N = 340) 

Niepubliczne 
(N = 45) 

Publiczne5 
(N = 295) 

1 Liczba osób 2 699,87 229,87 2 894,94 

2 Z wyłączeniem oddziału ZUS6 211,47 229,87 207,84 

                                                           
1 Wysoka średnia oraz odchylenie standardowe wynikają ze skrajnej wartości 35000 osób miesięcznie, którą 
podał jeden z oddziałów ZUS 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 



26 
 

 
 
 
 
Omówienie wyników badań jakościowych 
 
Charakterystyka socjodemograficzna beneficjentów 

Z analizy wywiadów przeprowadzonych z usługodawcami wynika, że pomioty świadczące 
poradnictwo sporadycznie zbierają statystyczne informacje na temat osób, które się do nich 
zwracają. Opinie respondentów na temat statystycznego obrazu beneficjenta, które mogłyby 
pozwolić na stworzenie charakterystyki osób korzystających z poradnictwa, wynikają przeważnie z 
ich doświadczenia i obserwacji. Są w związku z tym bardzo zróżnicowane – od ogólnych 
stwierdzeń, że „nie da się go opisać, przychodzą do nas bardzo różni ludzie” (BP/BS 2), po 
szczegółowe dane „kobieta z wykształceniem średnim, około 40.–60. rocznik” (NGO 1). Niemniej 
jednak, na podstawie informacji uzyskanych w wywiadach można wyróżnić cechy i grupy osób 
najczęściej korzystających z poradnictwa. 

Respondenci pytani o przeciętnego beneficjenta najczęściej odnosili się do jego wieku i płci. 
Wskazywali, że po poradę zwracają się najczęściej ludzie starsi, z poradnictwa zaś korzysta więcej 
kobiet niż mężczyzn. Mimo tak ogólnych stwierdzeń warto zauważyć, że z poradnictwa korzystają 
także osoby w wieku średnim i ludzie młodzi. Podobnie w wypadku zmiennej, jaką jest płeć, są 
podmioty, do których kobiety i mężczyźni zwracają mniej więcej tak samo często lub do których 
zwraca się więcej mężczyzn. Respondenci prawie w ogóle nie nawiązywali do miejsca zamieszkania 
beneficjentów. W dwóch wywiadach pojawiła się informacja, że beneficjenci są głównie z miasta i 
głównie ze wsi. Respondenci wskazywali także, że osoby korzystające z poradnictwa to osoby 
ubogie, których nie stać na profesjonalną poradę, choć zdarzały się także opinie, że o poradę i 
pomoc prosiła osoba, która na osobę ubogą nie wyglądała. Przykłady odpowiedzi na pytanie o 
przeciętnego beneficjenta zawiera tabela 6.  
 
Tabela 6. Informacje o statystycznym obrazie beneficjenta widzianego oczami usługodawców 
GRUPA 
USŁUGODAWCÓW 

INFORMACJE O STATYSTYCZNYM OBRAZIE BENEFICJENTA WIDZIANEGO 
OCZAMI USŁUGODAWCÓW 

Biura poselskie lub 
senatorskie 

Tu głównie ludzie starsi przychodzą. To są jacyś ludzie tacy, 60, po sześćdziesiątce, 
po siedemdziesiątce, tak? (BP/BS 1) 
Głównie to dla tych już osób starszych… Ci, którzy do nas przychodzą, to są ludzie z 
wykształceniem, tak podejrzewam, może podstawowym, może gimnazjalnym, 
może zawodowym… Czyli osoba starsza, z niższym wykształceniem, czyli gdzieś 
powiedzmy podstawowe, gimnazjalne czy zawodowe, chyba mężczyźni 
przeważają. (BP/BS 2) 

Instytucje publiczne Szczególnie ludzie starsi są narażeni... korzystają i starsi, i młodzi, tutaj nie ma 
takiej grupy. Młodzi to najczęściej jest komputer, Internet, komórka, to są 
najczęściej takie sprawy. Starsi to po tych zakupach, pokazach, wizytach w 
domach, no to starsi. (IP 5) 
Typowym beneficjentem programu jest kobieta w związku z małżeńskim, z dwójką 
dzieci, często mąż siedzi w więzieniu, a kobieta żyje w związku konkubenckim. Z 
problemami fizycznymi i psychologicznymi, niepracująca i z podejrzeniem, że nie 
dba o dzieci, „z przeszłością” – wykluczenie dziedziczone. (IP 11) 
Najczęściej to przychodzą do nas klientki, kobiety. Kobiety, po prostu, które proszą 
o pomoc w napisaniu pozwu o alimenty, albo na przykład które proszą, o tutaj, 
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które chcą pewne swoje sprawy życiowe załatwić, na przykład, no chodzi też o 
separację, o rozwód [...], kierując się dobrem dziecka... Znaczy [...], bardzo różnie, 
[...] zdarzały się kobiety bardzo młode. dwudziestoletnie, jak również klientki [...] w 
wieku starszym, po sześćdziesiątym roku życia. No a tutaj rzeczywiście prowadzimy 
taką ankietę, prowadziliśmy w tym roku, [...] ale wyniki tej ankiety będą znane nam 
pod koniec roku, jak dokonamy przeliczenia. Jaki to jest wiek, wykształcenie, 
miasto, wieś, ale ponieważ nasz powiat jest, ma charakter raczej wiejski, więc 
większość to jest kobiet raczej, jednak z terenów wiejskich. No wiek, podejrzewam, 
że to będzie między 30 a 50 lat, taki przedział wiekowy. (IP 12) 
Natomiast starsze osoby przychodzą i potrzebują tego kontaktu, są osobami, które 
często potrzebują pomocy. (IP 16) 

Organizacje 
pozarządowe 

Kobieta z wykształceniem średnim, około 40.–60. rocznik, rok życia. Statystycznie 
najczęstszy klient. (NGO 1) 
Kobieta w średnim wieku, z wykształceniem średnim. Taki nasz statystyczny. Wiele 
korzysta kobiet zdecydowanie. Nie wiem, że dlatego są bardziej skłonne szukać 
pomocy i mówić nawet o swoich problemach. Jeżeli biorąc, łącznie wykształcenie 
podstawowe i zawodowe, no to ta grupa jest najbardziej dominująca, jeśli brać 
łącznie, jeżeli z wykształceniem brać poniżej średniego. Jeśli chodzi o wiek, to mniej 
młodych korzysta, a więcej w starszym. Średnim i takim trochę starszym. (NGO 2) 
Taki statystyczny klient to jest to osoba w średnim wieku, założona rodzina, zwykle 
z wykształceniem zawodowym, pracująca za najniższą krajową, posiadająca rentę 
albo socjalną, albo inwalidzką, posługująca się językiem migowym. Mająca 
trudności ze zrozumieniem języka polskiego. Nie rozumie tekstu języka polskiego i 
stąd przychodzi po pomoc, bo jakby rozumiał, to by nie korzystał z naszej pomocy. 
Dużo osób jest w średnim wieku i dużo jest osób młodych, tak zaraz po szkołach... 
Płeć jest różnicująca? Nie, chociaż więcej mężczyzn korzysta z pomocy. Odwagę 
mają taką i śmiałość, by pytać o pomoc. W tej naszej trójce mamy jedną kobietę i 
do niej faktycznie więcej kobiet się zgłasza, to tak jak gdyby też taka specyfika. A: – 
A miejsce zamieszkania?B: – Nie ma znaczenia, ale więcej z miast. Ze wsi to bardzo 
mało osób. (NGO 5) 
W tej chwili nie ma tak. Trzy lata temu bym panu powiedziała, że są dwie grupy: 
60–70% stanowią ofiary przemocy domowej w wieku między 30 a 40 [lat], i kolejne 
20–30% stanowią emeryci oszukani przez umowy i naciągnięci na kredyty. To trzy 
lata temu, w tej chwili to się bardziej rozmywa i nie mam już takich widełek. (NGO 
6) 
Generalnie, jeżeli chodzi o sam przekrój płciowy, to z porad więcej korzystają 
kobiety. Stosunek 704 kobiety i 417 mężczyzn od początku realizacji projektu; 104 
kobiety, 63 mężczyzn w tych terenowych punktach… Kobieta w wieku 30–50 lat, 
często bezrobotna, często w sprawach związanych z alimentami, rozwodami, 
często w sprawach związanych z procedurą przeprowadzenia rozwodów, 
podwyższenia alimentów itd. (NGO 7) 
Wiekowo właściwie nie da się tego określić, bo jest bardzo szerokie spektrum osób 
przebywających w zakładach karnych. Jeśli chodzi o wiek, mamy wyznacznik [...], 
który z pewnością można [...] ująć, to, że najczęściej są to osoby albo z 
podstawowym, albo ze średnim wykształceniem. Czyli generalnie z tym 
wykształceniem słabszym, aczkolwiek zdarzają się osoby z wykształceniem 
wyższym i one bardzo często korzystają z pomocy prawnej, ale z nimi sprawa jest o 
tyle łatwiejsza, że oni już mają tę wiedzę i sprawa jest prostsza… A i jeszcze kolejny 
wyznacznik, znacznie częściej mężczyźni niż kobiety. (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

My prowadzimy takie statystyki, ile mamy kobiet, ilu mamy mężczyzn, mniej więcej 
wychodzi nam, że jest po równo, co roku jest to między 500 a 600 osób, którym 
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pomagamy. Wśród tych osób połowa to kobiety, a połowa to mężczyźni, tych 
mężczyzn jest trochę mniej, bo 47–48% ale to taka nieznaczna różnica. Jeżeli 
chodzi o skazanych, to więcej pisze do nas mężczyzn. Natomiast przychodzi tutaj 
do punktu więcej kobiet niż mężczyzn. Dlatego to się wyrównuje… Najczęściej są to 
osoby starsze… Ogólnie rzecz biorąc, przychodzą do nas osoby niezamożne… 
Więc najczęściej osoby starsze, niezamożne. (SPP 1) 
Jest to różnie. To są mężczyźni, to są kobiety, to są osoby młode, to są studenci na 
przykład. Studenci, którzy mieszkają w domu studenckim, i studenci uniwersytetu. 
To są nawet, mieliśmy tu przypadki, że byli to pracownicy uniwersytetu. To są osoby 
też czasami bardzo w takim już poważnym wieku, już nie mówiąc o wieku 
dojrzałym, i też osoby bardzo młode, trzynastoletnie też. I z różnym 
wykształceniem. (SPP 2) 

Związki zawodowe Szczerze mówiąc, przychodzą do nas ludzie od ludzi młodych do ludzi na 
emeryturze, mających już jesień swego życia, bo i oni mają problemy. (ZZ 3) 
Osoba, która ma problemy wynikające ze stosunku pracy. To może być na przykład 
pomijanie w awansach czy podwyżkach. (ZZ 5) 

 
Uzyskane w wywiadach wyniki nie pozwalają na stworzenie pełnego statystycznego obrazu 

osób korzystających z poradnictwa, który zawierałby dane socjodemograficzne. Z jednej strony, 
wynika to z tego, że usługodawcy bardzo rzadko zbierają na bieżąco tego typu informacje, z 
drugiej zaś strony – z tego, że cechy beneficjenta w pewnym sensie odzwierciedlają to, do jakiej 
grupy beneficjentów poradnictwo jest kierowane, a także to, jaki jest zakres udzielanego 
poradnictwa. Można więc z pewną oczywistością zauważyć, że z poradnictwa udzielanego przez 
podmioty kierujące swoje poradnictwo do kobiet i rodzin  korzystają przede wszystkim kobiety, a 
głównymi beneficjentami organizacji pozarządowej, zajmującej się problematyką danej grupy 
niepełnosprawnych są np. osoby niesłyszące. 

Warto zauważyć, że wyniki uzyskane w badaniach jakościowych pokrywają się z wynikami 
badań ilościowych. Dotyczy to stwierdzenia prawidłowości, że kobiety częściej niż mężczyźni 
korzystają z poradnictwa, i tego, że są to osoby wymagające pomocy (będące często klientami 
instytucji pomocy społecznej). 
PRZYKŁADOWY OPIS BENEFICJENTA PORADNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ 
POZARZĄDOWĄ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Kim zatem jest osoba, która przychodzi po poradę do organizacji? To bardzo często samotna matka, 
walcząca na przykład o przyznanie alimentów na dziecko, to także z reguły osoba realnie zagrożona 
wykluczeniem społecznym. Respondenci w wywiadach opisywali te osoby następująco: 

[...] ale to mówię, głównie [...], zrobiliśmy nawet specjalny kącik dla dzieci, bo przychodziły matki, 
samotne, z dziećmi, matki wychowujące dzieci, więc mieliśmy tu już małe przedszkole, więc kupiliśmy 
sprzęt i tam, w biurze właśnie, początkowo w biurze, w poczekalni, jest kącik dla dzieciaczków, ponieważ 
najczęściej przychodzą matki samotnie wychowujące dzieci. (R1-Z) 
[Kim jest ten człowiek, który przychodzi po poradę?] Niezaradny życiowo, nie za bardzo wykształcony, no 
tyle... No i niezamożny, bo tutaj to jest gros niezamożnych osób. [...] Raczej nie ma tutaj jakiś postaw 
mocno roszczeniowych. (R4-D) 
Jeżeli chodzi o klientów, to są naprawdę, to ludzie bardzo ubodzy, [...]. Osoby są naprawdę różne, w 
różnym wieku, z wykształceniem, naprawdę, [...] jeżeli mają nawet dochody, to są bardzo niskie. (R2-D) 

 
PRZYKŁADOWY OPIS BENEFICJENTA PORADNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ BIURO PORAD 
OBYWATELSKICH (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
W ramach wywiadów doradcy zostali poproszeni o opisanie typowego klienta, który zgłasza się po poradę. 
Jeden z respondentów opisał go następująco: 
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To jest raczej kobieta, [...] kobiet jest zdecydowanie więcej, taki układ dwie trzecie i jedna trzecia. To 
są często ludzie o niezbyt wysokim doświadczeniu i niezbyt wysokich dochodach, tzn. z niskim 
wykształceniem i niezbyt wysokich dochodach. [...] Dla większości osób wypowiedź na piśmie, 
komunikacja z urzędem jakimkolwiek, jest ogromnym problemem, także to są osoby, które bardzo 
często takie problemy mają. (R1-Z) 
 
Jeśli chodzi o klientów, co do zasady są to osoby biedniejsze, których nie stać na pomoc 
profesjonalnego jakiegoś pełnomocnika, czy też radcy prawnego czy adwokata, natomiast, no, nie 
jest to zasadą. Przychodzą tutaj różne osoby. (R3-D) 
Są to osoby w zasadzie w różnym wieku, zdarzają się osoby młode, są też osoby starsze, nie można 
tutaj przyjąć, tzn. ja bym tutaj nie przyjmował jakiegokolwiek kryterium, to jest bardzo szeroka 
grupa odbiorców, nie ma tutaj podziału zarówno ani pod względem jakimś wykształcenia, ani pod 
względem finansowym. (R11-D) 
 

Nie zawsze jednak jest zasadą, że klient biura porad obywatelskich jest osobą zagrożoną ubóstwem czy ma 
niskie wykształcenie. Jeden z doradców dodał: 
 

Z założenia może stereotypy mówią, że do nas przychodzą biedni ludzie – i grupą docelową są ci 
najgorzej uposażeni. Tak, po części to jest prawda, bo rzeczywiście tak jest, ale to może nie wynika z 
tego, że oni są najmniej uposażeni, tylko z tego, że te osoby są, w związku z pewnymi 
komplikacjami, również na skutek braku kasy, pieniędzy – przepraszam bardzo – są wyalienowani 
społecznie, czyli nie mają pracy, czasami są jakieś patologie, występują w rodzinach itd. I oni do 
nas przychodzą. Ale bardzo dużo ludzi przychodzi z wykształceniem średnim, zdarzają się osoby z 
wykształceniem wyższym – i czasami przychodzą, ponieważ staliśmy się jakby na tym terenie 
instytucją takiego zaufania społecznego [...]. Ludzie przychodzą do nas sprawdzać urzędników, 
czyli dostają dokument, na którym jest podstawa prawna, taka czy inna, słuszna bądź mniej 
słuszna, bo różnie to bywa, i my sprawdzamy, czy jakaś decyzja administracyjna, jakaś opinia, 
[jakieś] orzeczenie, zostało wydane zgodnie z prawem, czy nie zostały naruszone prawa danego 
obywatela, [...] albo czy danej sprawy nie można było załatwić inaczej. (R2-D) 

 

Z odpowiedzi na pytania dotyczące beneficjentów można także uzyskać informacje na temat 
postrzeganych przez respondentów cech, które wiążą się z sytuacją życiową i kompetencjami 
społecznymi beneficjenta. Do usługodawców zwracają się osoby, które: 

[...] nie dają sobie rady z tymi problemami, [...] którym się trudniej poruszać w sprawach prawa. 
(BP/BS 2) 
[...] grupa społeczna, która sobie nie radzi. (IP 2) 
[Piszemy powództwa] ludziom nieporadnym, niezaradnym. (IP 5) 
Odbiorcą tego wsparcia są generalnie osoby, których potrzeby zagrożone są jakąkolwiek 
marginalizacją, czy to z powodu alkoholizmu, czy to z powodu niezaradności w ogóle, czy to z 
powodu problemów wychowawczych czy bezrobocia. (IP 6) 
[...] przede wszystkim są to osoby, które są w kryzysie, czyli takie, które podlegają przemocy. (IP 
7) 
[...] Tak, chociaż różnie się zdarza, po prostu jest więcej [...] takich potrzebujących, 
niegramotnych. (ZZ 4) 

Opinią podobną do powyższych uwag podzielił się także jeden z uczestników zogniskowanego 
wywiadu grupowego (przedstawiciel organizacji pozarządowej), który stwierdził: 

Są tacy ludzie problematyczni, którzy chyba od urodzenia mają problemy. Jak z jednego 
wyjdzie, to w drugi wejdzie. Ja szacuję, że to około 30% klientów jest takich. (NGO, wywiad FDI) 
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Podsumowując powyższe wypowiedzi, można posłużyć się jeszcze jedną opinią, jaka pojawiła 
się w wywiadzie z przedstawicielem jednej ze studenckich poradni prawnych, i stwierdzić, że osoby 
korzystające z poradnictwa to ludzie „z różnym doświadczeniem i z różnymi problemami”. 
Poradnictwo prawne i obywatelskie w badanych podmiotach jest skierowane przede wszystkich do 
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które – ze względu na istniejące w ich życiu 
problemy (dotyczące różnych sfer życia) – wymagają porady, jakie działania (w tym prawne) 
powinny podjąć, aby z tej trudnej sytuacji wyjść. 

Potwierdzeniem tej prawidłowości mogą być przykłady negatywnego podejścia do osób 
zgłaszających się o poradę: 

[...] jak przychodzi troszkę takich cwaniaczków, którzy sobie różnie szukają, są w stanie sobie 
doskonale poradzić z różnymi sprawami, samodzielnie. (NGO 2) 
Zdarza nam się odmówić pomocy prawnej osobom, które są agresywne lub przychodzą po to, 
by kogoś na przykład oszukać. Wyprosiła raz prawniczka osobę, która przyszła dowiedzieć się, 
jak może ona ukryć spadek. Po matce zostało konto, o którym reszta nie wie, i ta pani chciała 
przelać pieniądze i konto wygasić, ale to jest nieetyczne i nasza pani prawnik beneficjenta 
wyprosiła. (NGO 6) 
[...] gdy opiekun dojdzie do wniosku, przy sprawdzaniu opinii prawnej czy na jakimś tam etapie, 
gdy student zgłasza wątpliwości, że ma jakiś problem z daną sprawą [...] jeżeli opiekun dojdzie 
do wniosku, że daną osobę stać jednak na poradę prawną, to taką opinię może w każdej chwili 
odrzucić – i zdarzały nam się takie sytuacje, że przychodziły osoby chcące skorzystać z naszych 
porad po to tylko, żeby zaoszczędzić na adwokacie czy na radcy prawnym. Na przykład pan, 
który chciał podzielić 20 hektarów ziemi i chciał to sprzedać, przyszedł do nas, żebyśmy mu 
zrobili plany podziałów, żebyśmy napisali za niego wszystkie pisma, bo on nie będzie brał tutaj. 
(SPP 1) 
[...] jak widzę, że jest facet młody i wykształcony, to przecież ja mu nie będę pisał jakiś pism, a 
jeszcze widzę, że gość jest bogaty [...] furą porządną zajeżdża ,to udzielam mu wtedy tylko 
porady i koniec, nie piszemy mu pozwów przecież, bo byłoby to śmieszne. (IP 5) 
No bo trudno, żeby radca świadczył usługi dla osób, które generalnie mogą sobie z tych usług 
korzystać, na przykład płacąc finansowo, prawda? (IP 7) 

Z przytoczonych wyżej przykładów można wnioskować o granicach udzielanego poradnictwa, 
które są postawione przed osobami o zbyt wysokim statusie majątkowym i osobami, które cechuje 
zaradność i skłonność do obchodzenia prawa. Potwierdza to także studium przypadku jednej z 
badanych organizacji pozarządowych. 
PRZYKŁAD OSÓB, KTÓRYM NIE JEST UDZIELANE PORADNICTWO PRAWNE (NA PODSTAWIE JEDNEGO 
ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
[...] chociaż zdarzają się przypadki, kiedy przychodzą osoby z zawyżoną, zawyżonym dochodem, ale oczywiście 
takich osób nie przyjmujemy – i to też można od razu zauważyć po ubiorze na przykład, po sposobie wysławiania 
się itd. A więc można rozpoznać taka osobę. Ale generalnie mamy przyjęte takie standardy, że mówimy o takiej 
danej sytuacji, jakie mamy takie kryteria, że ten dochód musi być spełniony, więc tak już, tak już mamy.  

 
Nie bez znaczenia jest jednak to, że w większości badanych sytuacji nie ma procedur, które 

pozwalałyby na zweryfikowanie, czy osoba, która zgłasza się po poradę, spełnia formalne lub 
nieformalne wymagania co do jej sytuacji materialnej i kompetencji społecznych. Jeśli nie ma 
wyraźnych wątpliwości co do zasadności jej zapotrzebowania na bezpłatną poradę, porada jest jej 
udzielana na zasadzie przekonania, że skoro zgłosiła się po poradę, to nie stać ją na adwokata 
(uwaga ta dotyczy głównie poradnictwa prawnego). Przykładem wyjścia z tej sytuacji, przy 
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jednoczesnym zrezygnowaniu z weryfikacji statusu materialnego beneficjentów, jest składanie 
przez nich odpowiednich oświadczeń, że nie stać ich na skorzystanie z płatnych usług prawniczych 
– rozwiązanie to jest stosowane w studenckich poradniach prawnych. 
 
Warunki korzystania z poradnictwa 

Na podstawie badań jakościowych można określić, jaka jest dostępność poradnictwa 
świadczonego przez badanych usługodawców, czyli wskazać, czy poradnictwo to jest powszechne 
i dostępne dla wszystkich, czy też jest obwarowane warunkami, które beneficjenci muszą spełnić 
(przez posiadanie określonych cech lub przynależność do pewnych grup społecznych, co z kolei 
wiąże się z zakresem przedmiotowym świadczonego poradnictwa). 

Analiza odpowiedzi uzyskanych od respondentów pozwala wskazać, że jeśli istnieją jakieś z góry 
określone warunki skorzystania z poradnictwa, to można je podzielić na trzy grupy: majątkowe 
(poradnictwo jest przeznaczone dla osób ubogich), instytucjonalne (z poradnictwa świadczonego 
przez dany podmiot mogą korzystać tylko te osoby, które są jego klientami – w wypadku pomocy 
społecznej, lub członkami – w wypadku związków zawodowych) i terytorialne (z porad mogą 
korzystać osoby znajdujące się w zasięgu działania podmiotów, określonego albo przez ustawę – w 
wypadku instytucji państwowych, albo przez realizowany projekt – w wypadku organizacji 
pozarządowych). 
PRZYKŁADOWY OPIS KRYTERIÓW DOSTĘPU DO PORADNICTWA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
(NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Klientom stawia się trzy kluczowe kryteria: 
1. kryterium dochodowe – osoba, która chce skorzystać z bezpłatnej porady, musi spełniać warunek: 
„dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1050 złotych netto (ewentualnie 1200 
złotych netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności)”, 
2. kryterium zamieszkania – klient musi być mieszkańcem trzech powiatów objętych projektem, 
3. kryterium organizacyjne – korzystający z porady musi stawić się w punkcie osobiście. 
Tak o kryteriach opowiadał koordynator projektu: 

Warunki dochodowe najpierw, więc to musi być minimum takie socjalne, to nie może być bogaty 
człowiek, którego stać [...] na korzystanie. Bogaty idzie tam, do swojego prawnika, adwokata, i płaci za 
to. Natomiast my mamy kryterium dochodowe – to jest podstawowa sprawa. Druga rzecz, to jest 
miejsce zamieszkania, musi to być mieszkaniec z tych trzech powiatów, my nie możemy, nie 
przyjmujemy mieszkańców z sąsiedniego jakiegoś powiatu czy z centrum Polski, bo są tacy. Trzecia 
sprawa, no to musi osobiście, nie udzielamy porad telefonicznych, mailowych, absolutnie. Trzeba 
osobiście, ponieważ każdy przypadek jest osobny. Zachowanie też, zachowanie poufności porady 
mailowo czy telefonicznie jest znikome, też to porada może być nieadekwatna, więc każdy musi 
osobiście przyjść. (R1-Z) 

Weryfikacja spełnienia kryteriów odbywa się podczas umawiania wizyty lub na podstawie karty 
rejestracyjnej klienta, na której zaznacza się wszystkie wymagane w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
oraz niezbędne do udzielenia porady dane, w tym liczbę osób w gospodarstwie domowym, miesięczny 
łączny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym oraz miejsce zamieszkania. O sposobie 
weryfikacji kryteriów podczas umawiania na wizytę opowiedział pracownik biura (doradca). 
 

O braku wymagań stawianych osobom chcącym skorzystać z poradnictwa wspomina prawie 
połowa respondentów, którzy odpowiedzieli na pytania o istnienie takich obwarowań. 
Niestawianie żadnych warunków jest tłumaczone przede wszystkim tym, że weryfikowanie ich 
spełniania byłoby dodatkową, czasochłonną i przez to niepotrzebną pracą. W wypowiedziach 
pojawiają także wątki równościowe, opierające się na przekonaniu, że wszyscy są równi i każdy ma 
prawo skorzystania z poradnictwa. Jedynym warunkiem jest zaistnienie u potencjalnych 
beneficjentów problemów, które wymagają skorzystania z poradnictwa. 
PRZYKŁADOWY OPIS NIESTAWIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU DO PORADNICTWA W ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
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– Proszę powiedzieć, czy udzielenie pomocy prawnej uzależniają Państwo od jakiś warunków? Na 
przykład czy klient – aby został przyjęty – musi być ofiarą przemocy? 
– Nie, nie musi być ofiarą przemocy, może jedynie mieć wątpliwości, czy jest ofiarą, bo co to znaczy bycie ofiarą? 
Nie, do nas może przyjść każdy, kto czuje, że potrzebna mu jest pomoc. Każdy, kto na przykład chciałby usłyszeć, 
co mógłby zrobić, żeby zapobiec złemu traktowaniu własnych dzieci. Inny przykład. Była osoba, która mówi, że 
ma wielki kłopot, nie wie, co z tym zrobić, bo w domu jest superfajnie i tak dalej, ale dziecko gra na okrągło, ona 
nie wie, jak sobie z tym poradzić, i zaczęła stosować przemoc. I się tego przestraszyła. Mimo że sama nie jest 
ofiarą przemocy, ale nie radząc sobie z dzieckiem, zaczęła stosować przemoc. Jednak generalnie te 80% czy 
nawet więcej to są ofiary przemocy. 
 
Z kolei z wypowiedzi przedstawicielki urzędu miejskiego – instytucji finansującej poradnictwo prawne w 
[nazwa organizacji] – z porad mogą korzystać wszyscy zainteresowani. 
 
– Czy określają Państwo cele, formy i warunki wykorzystania przeznaczanych na poradnictwo prawne w [nazwa 
organizacji] środków? 
– Tak, zawieramy umowę z prawnikiem, gdzie określamy, w jakim wymiarze czasu będzie świadczył poradnictwo, 
i określamy, że ta pomoc będzie dostępna dla wszystkich, którzy jej potrzebują. Czasami przychodzą do nas ludzie 
nieradzący sobie z problemami, to odsyłamy ich do [nazwa organizacji] wywieszamy również informacje na 
tablicach u nas w wydziale. 
– A czy orientuje się Pani, co obejmuje poradnictwo i dla kogo jest dostępne? 
– Jest ogólnodostępne, nie tylko dla ofiar przemocy w rodzinie. Na pewno w SOWIK-u  [Specjalistyczny Ośrodek 
Wsparcia Interwencji Kryzysowej - przyp. aut.] w większym zakresie tylko dla ich klientów, natomiast w [nazwa 
organizacji] dla wszystkich. Na przykład kierujemy osoby potrzebujące pomocy w napisaniu wniosku do sądu. 
 
Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że klientom nie stawia się żadnych wymagań finansowych, nie 
sprawdza ich dochodów ani nawet nie wymaga oświadczeń w tym zakresie. Udzielenia porady nie uzależnia 
się także od przedstawienia się klienta (jeśli chce, klient może pozostać anonimowy). 
 

W wypowiedziach dotyczących dostępności świadczonego poradnictwa na uwagę zasługuje 
opinia jednego z respondentów, która jedyna zawiera w sobie krytyczną ocenę braku istnienia 
formalnych warunków, jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z poradniczej działalności danego 
podmiotu. 

Naprawdę powinno to być adresowane do osób, które z racji swojej sytuacji finansowej, 
życiowej, bo na przykład niepełnosprawne, starsze, one potrzebują wsparcia zdecydowanie 
bardziej. W sytuacji, kiedy nie ma zapewnionego takiego systemu państwowego, kiedy to ciąży 
na organizacjach pozarządowych, no to powinniśmy jakieś kryteria ustalać. To jest sprawa na 
przyszłość. (NGO 2) 

W odpowiedziach na pytania o istnienie i nieistnienie warunków, które potencjalni beneficjenci 
muszą spełnić, pojawia się także interesujący wątek udzielania poradnictwa tym osobom, które nie 
spełniają określonych przez usługodawcę warunków. Oto przykłady odchodzenia od wcześniej 
ustalonych wymagań: 

Czasem jest tak, że nie mogą udzielić formalnie pomocy danej osobie, jeśli – tak jak obecnie – 
projekt jest realizowany głównie dla kobiet. Wtedy wprowadza się rozróżnienie na tak zwanych 
beneficjentów projektowych i nieprojektowych, którym przysługują różne uprawnienia w 
ramach pomocy w ogóle. (IP 11) 
Znaczy, pojawiają się tutaj ludzie, zdaje się, z Ukrainy, którzy nam, że tak powiem, nie są 
beneficjentami tego projektu, ale bardzo dużo jest takich osób, które poszukują pomocy 
prawnej, wtedy tam jest realizowany taki projekt w fundacji – i oni, ja ich tam kieruję. Bo oni 
mają problem z tą legalizacją tego pobytu, bo tam jest, i z tymi wizami, i ciągle jest jakiś [...], no, 
tutaj się kończy, tu jakieś są małżeństwa z Polakami, tu jakaś jest ofiara przemocy, to tutaj też 
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się, że tak powiem, przychodzi. Ta pani czasami [przychodzi] do naszej prawniczki, żeby się 
wyżalić, ona jej oczywiście jakąś taką dokumentację, jakąś jej tam tworzy, żeby, czy teraz o 
jakiejś, o, nawet był wniosek o obrońcę z urzędu, bo właśnie tam, bo ona była ofiarą przemocy, 
także przychodzi taka kobieta, która nie jest beneficjentem, ale poza godzinami jest 
obsługiwana przez naszą prawniczkę bezpłatnie, no bo szkoda kobiety. (NGO 3) 
[...] nawet przychodzą ludzie, którzy kiedyś tam opłacali, którzy są emerytami, no wiadomo, że 
emeryt to już nie chodzi o sprawy zawodowe, tylko ma tam jakiś inny problem i po prostu, no to 
wtedy, tak jest etycznie pomóc temu człowiekowi, że tam kiedyś tam był członkiem związku i 
opłacał te składki, to jak mu nie pomóc. (ZZ 4) 

Powyższe opinie świadczyć mogą o tym, że granice dostępności usług poradniczych są płynne. I 
– jak można wnioskować z przeprowadzonych wywiadów – nie jest to w wada, ale raczej zaleta 
świadczonego poradnictwa. Może być ona dowodem na otwartość i wrażliwość usługodawców na 
pojawiające się w ich otoczeniu osoby wymagające pomocy, zwłaszcza jeśli jest to pomoc 
wykraczająca poza standardowe działania. 
 
Grupy społeczne najczęściej korzystające z poradnictwa 

Na podstawie wywiadów przeprowadzonych z usługodawcami można ponadto wskazać grupy 
osób, które najczęściej pojawiają się w zakresie działalności danej instytucji. Są to zarówno grupy 
docelowe, do których jest skierowane poradnictwo (a więc takie, które spełniają określone warunki, 
zwłaszcza instytucjonalne i terytorialne), jak i grupy zgłaszające się do podmiotów, których 
poradnictwo nie jest obwarowane żadnymi wymaganiami (ewentualnie majątkowymi, 
zakładającymi, że z poradnictwa powinny korzystać tylko osoby ubogie). Poniżej przedstawiamy 
listę grup, które były wskazywane przez usługodawców jako najczęściej pojawiające się w orbicie 
ich działań: 

• mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych, 
• rolnicy, 
• bezrobotni, 
• przedsiębiorcy, 
• emeryci i renciści, 
• dłużnicy, 
• osoby korzystające z pomocy społecznej, 
• mieszkańcy województwa, 
• konsumenci, mieszkańcy miasta, 
• mieszkańcy powiatu, 
• osoby ubogie,  
• osoby opuszczające zakład karny i osoby przebywające w zakładzie karnym, 
• członkowie związku zawodowego. 

Jak wskazują powyższe przykłady, można mówić o dużym zróżnicowaniu grup, które korzystają 
z poradnictwa. Różnicuje je ich sytuacja życiowa, przynależność do określonych podmiotów lub 
bycie klientem poszczególnych usługodawców, jak i zamieszkiwanie określonego terytorium.  
Uzyskany materiał powala przypuszczać, że podmiotami, które są bardziej otwarte na nowe grupy 
są usługodawcy, nieuzależniający świadczenie poradnictwa od spełniania określonych wymogów. 
Można określić takie podmioty jako świadczące poradnictwo powszechne. Pozostałe, które te 
wymogi uwzględniają, jako specjalistyczne. 
 

3.2.2. Zakres przedmiotowy 
Omówienie wyników badań ilościowych 
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Większość przedstawicieli badanych instytucji wskazała, że działalność poradnicza nie jest 
głównym lub jedynym obszarem ich działalności. Taki stan rzeczy zadeklarowało 81% instytucji 
publicznych i 68% instytucji niepublicznych. Jest to jedna z kluczowych informacji, które pozwolą 
zrozumieć specyfikę działania instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych i 
obywatelskich. 
Wykres 13. G9. Czy udzielanie informacji i porad jest głównym lub jedynym obszarem działania 

Państwa instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CATI. Różnice istotne na 
poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 

 
 

Pytanie otwarte z prośbą o wymienienie głównego obszaru działalności instytucji ujawniło duże 
różnice między podmiotami publicznymi i niepublicznymi. Główne obszary działalności instytucji 
publicznych to: pomoc socjalna (46% wskazań), pomoc mieszkańcom (21%), działalność poselska 
(13%) i wsparcie finansowe (8%). Instytucje niepubliczne najczęściej zajmują się udzielaniem 
różnego rodzaju pomocy (39%) i edukacją (26%), z kolei 9% organizacji niepublicznych zajmuje się 
głównie udzielaniem porad prawnych i obywatelskich, więcej niż podmioty publiczne (jedynie 2% 
wskazań). Niemal co czwarta instytucja niepubliczna jako główną działalność deklarowała inny 
obszar działalności. Takie wyniki pokazują uzupełnianie się zakresów działań organizacji 
publicznych i niepublicznych. 
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Wykres 14. G9a. Co jest głównym obszarem działalności Państwa instytucji (organizacji, firmy)? 
Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na 
podstawie testu chi-kwadrat) 

 
Odpowiedzi na pytanie o zakres poradnictwa – w którym można było wskazać zakres spośród 

kilkunastu możliwości – ujawniły, że najczęstszymi obszarami działalności są: sprawy rodzinne, 
sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej, sprawy związane z pracą i bezrobociem 
oraz sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowia, które deklarowała ponad połowa 
respondentów z obu typów instytucji. 
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Wykres 15. A2. Jaki jest zakres tego poradnictwa? Przeczytam Panu/Pani przykładowe obszary – 
proszę wskazać wszystkie te obszary, w których porad lub informacji udziela Państwa 
instytucja (organizacja, firma). Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Wykres 16. D4. Czy potrafią Państwo oszacować udziały poszczególnych rodzajów spraw, z jakimi 
zgłaszają się ludzie do Państwa instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CAWI. 
Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

W jednym z następnych pytań proszono respondentów o wskazanie spraw, z którymi najczęściej 
zgłaszają się klienci. Zakres tych spraw pokrywał się niemal dokładnie z zakresem działalności 
instytucji. 
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Wykres 17. A3. A jakich obszarów dotyczą problemy osób, którzy się do Państwa zgłaszają, 

niezależnie od tego, czy są Państwo w stanie im udzielić porady lub informacji, czy też 
nie? Proszę odpowiedzieć, posługując się listą, którą Panu/Pani przeczytam. Wyniki 
badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Omówienie wyników badań jakościowych 
Zakres przedmiotowy był także przedmiotem badań jakościowych, polegających na 

przeprowadzeniu wywiadów z usługodawcami. Wśród odpowiedzi uzyskanych w wywiadach z 
przedstawicielami podmiotów świadczących poradnictwo znajdują się informacje, które pozwalają 
określić potrzeby potencjalnych beneficjentów i odpowiadające im działania podejmowane przez 
usługodawców. Pierwsze zagadnienie zostanie omówione przez wskazanie, z jakimi sprawami 
najczęściej zwracają się osoby potrzebujące porady, z kolei drugie – za pomocą zakresu 
tematycznego rzeczywiście udzielanego poradnictwa. 

Wstępem do omówienia zakresu przedmiotowego świadczonego poradnictwa będzie krótkie 
przedstawienie celów, jakie stawiają sobie usługodawcy. Warto na nie zwrócić uwagę, gdyż może 
to pozwolić na odczytanie społecznego znaczenia, jakie mają działania podejmowane w zakresie 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Wykaz celów zawiera tabela 7. 
 
Tabela 7. Cele świadczonego poradnictwa 
Grupa usługodawców Cele poradnictwa 
Instytucje publiczne Nam przede wszystkim ułatwienie pracy, bo nie ukrywam, że my mamy szeroki 

zakres pracy, ale nie specjalizujemy się jakby w jednej dziedzinie [...] a przede 
wszystkim pomóc naszym mieszkańcom, tym, którzy znajdują się w najtrudniejszej 
sytuacji, zatrudnienie takiego prawnika nam ułatwia [...] wykluczenie jest 
spowodowane złymi decyzjami, a żeby je odkręcić, to potrzebne są fachowe jak 
gdyby wsparcia, potrzebny jest prawnik. (IP 2) 
[...] wie pan co, to tak trudno określić cele, to właściwie zadaniem, że tak powiem, 
ustawowym jest udzielanie porad [...] i to jest tak, że ma być to jakby krzewienie 
wiedzy na temat przepisów prawa pracy, czyli prawnej ochrony pracy i 
technicznego bezpieczeństwa pracy. A przekłada się to, wydaje mi się, na to, żeby 
po prostu świadomość prawna w społeczeństwie była ugruntowana, z zakresu 
prawa pracy oczywiście i technicznego bezpieczeństwa pracy. (IP 13) 
Takie pośrednie cele, a właściwie takie najważniejsze, do których teraz zmierzamy, 
to jest ta satysfakcja klienta. (IP 16) 

Organizacje 
pozarządowe 

Poprawę sytuacji [beneficjentów] przede wszystkim. Czyli możliwości wyjścia, 
rozwiązania swojego problemu, z którym ten człowiek nie mógł sobie poradzić. To 
nie musiało być też, gros jest problemów związanych z prawem, czy dotyczących 
decyzji, wyroków itd. Ale generalnie chodzi nam po to, żeby ci ludzie mogli ten swój 
problem, przy naszej pomocy, wsparciu, wskazówkach [...] rozwiązać. Mogli wyjść, 
to znaczy z takiego poziomu, na którym byli dość bezradni, nie wiedzieli, a coś 
uzyskali. (NGO 2) 
Co chcemy osiągnąć? No przede wszystkim chcemy jak gdyby zlikwidować te 
bariery, jakie te osoby niesłyszące mają w dostępie do informacji jako takiej, 
chcemy, żeby dać im szanse na, że tak powiem, na uzyskanie informacji, na 
zaspokojenie swoich potrzeb podstawowych. Dla mnie to jest najważniejsze, bo 
jeśli oni nie mają miejsca, w którym mogą skorzystać, no to my jesteśmy tym 
miejscem, w którym mogą uzyskać taką pomoc, tak więc takie cele sobie stawiamy. 
Może to nie takie profesjonalne, jak sobie stawiają te biura porad obywatelskich, 
ale z racji naszej specyficznej działalności to tak by to wyglądało. (NGO 5) 
Zwiększenie dostępności do bezpłatnych porad prawnych dla mieszańców powiatu 
[nazwa powiatu]. Umożliwienie mieszkańcom powiatu dostępu do bezpłatnych 
porad i informacji prawnych obywatelskich, w pełnym zakresie. Prawo rodzinnych 
ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych. Zatrudnienie, własności, spraw 
mieszkaniowych, finansowych i karnych, Zwiększenie dostępności do specjalistów i 
prawników. Zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej wśród mieszkańców. 
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(NGO 7) 
Studenckie poradnie 
prawne 

Studenci to przede wszystkim praktyka. Przełożenie tej wiedzy teoretycznej na 
praktykę, takie poznanie rzeczywistości, studenci nabywają tutaj różnego rodzaju 
umiejętności prawniczych, których nie są w stanie wykształcić w trakcie zwykłego 
wykładu czy zwykłych ćwiczeń. Natomiast dla nas, z punktu widzenia nauczycieli 
akademickich, no to u nas jest to bardziej czuwanie nad prawidłowym rozwojem 
naszych studentów, żeby zapewnić im nie tylko zdobywanie wiedzy teoretycznej, 
ale i praktycznej, i wyposażyć w takie umiejętności prawnicze, które pozwolą im 
lepiej od rówieśników, którzy nie brali udziału w zajęciach w ramach poradni 
prawnej, lepiej wystartować w tym życiu zawodowym. No i oczywiście, tak ja 
mówię, z naszego punktu widzenia, jako nauczyciela akademickiego, także liczy się 
bardzo mocno ten cel, ta misja społeczna, że możemy pomóc osobom lokalnie, 
których nie stać na tą profesjonalną pomoc prawną. (SPP 1) 

Związki zawodowe Przede wszystkim, jeśli chodzi o poradnictwo w zakresie o zbiorowe poradnictwo 
pracy, to jest, po pierwsze, kształtowanie optymalnych wzorców pomiędzy 
pracodawcą a organizacją zakładową czy międzyzakładową, poprzez po prostu 
stworzenie pewnych standardów, których wdrożenie właśnie pozwala na to, aby 
tam to współdziałanie odbywało się jak najmniej kolizyjnie [...]. Jeżeli chodzi 
natomiast o kwestie indywidualne, to naszym głównym celem jest tutaj pomoc 
prawna, obsługa prawna konkretnych sytuacji, a więc poradnictwo i – rzecz bardzo 
ważna, można powiedzieć rzadko spotykana również wśród tych organizacji, które 
pro bono zajmują się poradnictwem prawnym – my reprezentujemy nieodpłatnie 
naszych członków przed organami wymiaru sprawiedliwości, sądami, organami 
egzekucyjnymi, jeżeli trzeba prowadzić na rzecz naszych członków postępowania 
egzekucyjne. (ZZ 3) 
Obrona, obrona po prostu ludzi. Bo w większości przypadków, w większości 
przypadków jest to, że ci ludzie są po prostu pokrzywdzeni. (ZZ 7) 

 
Jak wskazują powyższe przykłady, poradnictwo prawne i obywatelskie ma przede wszystkim na 

celu udzielenie adekwatnej i często całościowej pomocy osobom, które z różnych powodów nie są 
w stanie rozwiązać swoich problemów. Choć może wydawać się to oczywiste, warto zwrócić 
uwagę, że jest to prawidłowość, która została potwierdzona w przeprowadzonych przez nas 
badaniach. 

W dalszej części przedstawimy najbardziej istotne elementy zakresu przedmiotowego 
świadczonego poradnictwa: potrzeby beneficjentów i dziedziny, w ramach których badane 
podmioty świadczą poradnictwo. W pierwszej kolejności przedstawiamy wykaz spraw, z którymi 
najczęściej zwracają się osoby korzystające z bezpłatnego poradnictwa. 
 
Tabela 8. Wykaz spraw, z którymi zwracają się beneficjenci 
Grupa usługodawców Sprawy, z którymi zwracają się beneficjenci 
Biura poselskie i 
senatorskie 

[...] nie jest to określone. Często też ludzie pytają [...], ale to właściwie sprawy 
spadkowe, jakieś komornicze, no naprawdę wiele różnych spraw, nie było tu, nie 
ograniczyliśmy się do czegoś szczególnego, także właściwie każda sprawa.  
(BP/BS 1) 
[...] to są, najwięcej przypadków, przytłaczająca większość, to są sprawy dotyczące 
działalności sądów, prokuratur, prokuratorów, wymiaru sprawiedliwości, 
generalnie, o tak, policji, wymiaru sprawiedliwości. Drugie sprawy to są sprawy 
ZUS-owskie, trzecie sprawy to są sprawy osobiste; i najmniej jest takich spraw 
publicznych, typu tam jakaś sprawa społeczna i tak dalej. (BP/BS 2) 
Przychodzą do nas osoby z problemami, na przykład zadłużeniem. Są nieświadomi, 
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nie znają procedur, nie czytają umów. Trzeba to zatem zrobić za nich. Na przykład 
pomagamy mieszkańcom wspólnot mieszkaniowych w pisaniu podań. Rolnicy 
zwracają się w sprawie dofinansowań z Unii, odsyłamy ich tam, gdzie trzeba. 
Zgłaszają się bezrobotni, którzy chcą założyć swój biznes. (BP/BS 3) 

Instytucje publiczne Problemy, których istnienie wymagało zatrudnienia prawnika: Sprawy kredytów. 
Poza tym były też problemy typowo rodzinne, kwestie przemocy, kwestie 
rozwodów, kwestia zabezpieczenia alimentacyjnego. (IP 2) 
Do działu prawnego mogą zgłaszać się osoby, które mają jakiś żal do działalności 
tej instytucji (lub jej podległych) i złożyć skargę. (IP 3) 
Zakres tematyczny jest niby sprecyzowany – prawo konsumenckie, ale jest z tym 
problem, ludzie przychodzą ze wszystkim, a ona często im pomaga [...]. Tak więc 
tematy są różne, od spraw spadkowych, karnych, do konsumenckich. Kiedy 
przychodzi ktoś, komu naprawdę nie da się, nie potrafi pomóc, wtedy odsyła do 
kancelarii, ewentualnie instytucji bezpłatnych, ale tych jest bardzo mało i to jest 
sfokusowana na jedną grupę ludzi poradnia – tematyka związana z przemocą. (IP 
4) 
Ja powiem tak: „U nas nie jest to w taki sposób systematyczny prowadzone, 
ponieważ nie ma na to środków”. Ja wiem, kto chce korzystać, wiem, jakie jest 
potencjalne zapotrzebowanie na doradzanie, na przykład osobom, które mają jakiś 
kryzys, na przykład z powodów wychowawczych, z powodów jakiś nieporozumień 
w rodzinie. To coś, co się dzieje złego w rodzinie, i bardzo potrzebują tego 
doradztwa prawnego, bo tam dochodzi do rozwodu, jakieś alimenty czy coś 
takiego. Albo właśnie poradnictwa psychologicznego. Czyli gdy jakiś kryzys dotyka 
rodzinę, i ta rodzina potrzebuje porady. (IP 6) 
Najczęściej są to porady takie, powiedzmy, z prawa rodzinnego i cywilnego. Osoby, 
nie wiem, które, no, wiadomo – sytuacja rodzinna, czyli jakieś porady, wnioski 
jakieś skomplikowane już, separacyjne, rozwodowe, opieki nad dzieckiem, ale też 
takie sprawy, powiedzmy, cywilne, czyli tam [...] też spadkowe, nie wiem, jakieś 
zadłużenia z bankami, takie, powiedzmy, życiowe, takie kryzysowe często dla ludzi 
[...] takie sprawy rodzinne to są [...], no nie wiem, skomplikowane rozwody, opieki 
nad dziećmi, zadłużenia w spółdzielniach mieszkaniowych, w bankach, eksmisje. 
No takie rzeczy, no. Nieraz też kłótnie międzysąsiedzkie. Nie [...] zdarza się też 
przemocówka, czyli kobiety, które mają zakładaną tę niebieską kartę, później też 
idą do prawnika, jeżeli mówimy o prawniku tylko i też, i też tam nieraz porady chcą 
uzyskać. No nie wiem, no cokolwiek, tak? Czy separacje, czy rozdzielność 
majątkowa w takiej sytuacji, gdzie [...] ona się zdecydowała na złożenie 
zawiadomienia do prokuratury o na przykład zaistnieniu przemocy w rodzinie i 
wtedy też potrzebuje jakiś takich porad prawnych. (IP 10) 
Najczęstszymi sprawami są sprawy rozwodowe, ustanowienie opieki prawnej, 
przemoc w rodzinie, alimenty, zadłużenia. (IP 11) 
[...] można powiedzieć, że cały kodeks pracy, czyli zawieranie umów, 
rozwiązywanie umów, równość traktowania w zatrudnieniu, mobbing, czas pracy, 
wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe, układy zbiorowe pracy, cała sfera 
technicznego bezpieczeństwa pracy, czyli przestrzeganie przepisów technicznego 
bezpieczeństwa pracy dotyczące organizacji pracy, organizacji stanowiska pracy, 
badań lekarskich, szkoleń BHP, no wszystko, co w sferze prawa pracy jest pan w 
stanie sobie wymyśleć. (IP 13) 
Najogólniej rzecz ujmując, jeżeli chodzi o infolinię, też mamy taki podział, najwięcej 
jest spraw, tylko że to nie tylko w zakresie informacji prawnej, tylko ogólnie 
zwracających się. Najwięcej spraw dotyczy prawa karnego, potem jest prawo 
cywilne, następnie administracyjne i gospodarcze. Prawo pracy i zabezpieczenia 
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społecznego. No i właśnie w tej kolejności. Różnice nie są duże, no ale tak to się 
kształtuje. Jakąś bardziej szczegółową tematykę, no to sensu stricto prawo cywilne 
jest najczęściej. Zaraz za nim jest orzecznictwo sądowe w sprawach karnych, 
uchybienia w toku postępowania, wnioski o wniesienie kasacji w sprawach 
karnych. Następne, potem jest działalność prokuratury, skargi na działalność 
organów rentowych. Potem się pojawia, no ale ostatnio dlatego, że to było modne: 
ochrona zdrowia. Orzecznictwo sądowe w sprawach ubezpieczeń społecznych. I 
orzecznictwo sądowe w sprawach cywilnych. Tak to mniej więcej po kolei wygląda, 
jeżeli chodzi o samą infolinię [...]. Cywilne, ubezpieczeń społecznych – tam się 
czasami zamieniały. (IP 14) 

Kancelarie prawne Natomiast jeśli chodzi o poradnictwo to bezpłatne, no to przekrój spraw jest bardzo 
różny i od ludzi, którzy faktycznie są w potrzebie, których to są sprawy czysto 
życiowe, do ludzi, którzy chcą po prostu zwyczajnie wykorzystać tę sytuację, że jest 
coś możliwe bezpłatnego. I tutaj jakby przedsiębiorcy zaczynają wykazywać taką 
inicjatywę, że oni są prężnymi, działającymi, ale chcą poradnictwa za darmo. (K 1) 

Organizacje 
pozarządowe 

[...] pojawiają też pytania, no, nie tylko z zakresu praw pacjenta. I to te trzeba 
właśnie rozróżnić – to, co ja, jakby, mam zawężone, jeśli chodzi o prawa 
reprodukcyjne, czyli prawa kobiet związane, zawężamy się do kobiet oczywiście, 
prawa reprodukcyjne niekoniecznie tylko kobiet dotyczą [...]. Najczęściej chodzi o 
przerywanie ciąży, o prawo do przerywania ciąży, o to, żeby się dowiedzieć, jak 
wygląda prawo i co można, czego nie można [...]. Tak jak pani mówi, podstawowe, 
ja bym powiedziała, że trzy takie podstawowe działki – to jest, oczywiście, prawo 
cywilne i prawo rodzinne. W takim sensie, że [...] ale, no, prawo, powiedzmy, 
rodzinne, tak? Czyli rozwody, alimenty na dzieci, na żonę, orzeczenia o winie, 
opieka nad dziećmi, kontakty, czy ja mogę zabrać dziecko, czy nie mogę, jak to 
mam zrobić, żebym mogła. Czy ja mogę wyjechać za granicę, ktoś mi dziecko 
porwał, co ja mam zrobić, czy zabrał, co ja mam zrobić, i tak dalej. To jest bardzo 
częste. Kwestia, nie wiem, zmiany nazwiska, dziecka uznania, nieuznania, ojcostwa 
właśnie. Te wszystkie kwestie z tym związane. Druga rzecz to są, to jest przemoc [...]. 
Taką trzecią działką, to pani powiem, i to tego jest też bardzo dużo, to z prawa 
pracy. Ale to są kwestie jakby związane [...] jest ochrona rodzicielstwa przez kodeks 
pracy, to znaczy [...] i to są takie pytania, bardzo podstawowe, tak? Mam umowę o 
pracę, kończy mi się wtedy i wtedy, zaszłam w ciążę, kiedy mogę powiedzieć 
pracodawcy, czy mnie zwolni, czy mnie nie zwolni? (NGO 4) 
[...] spraw dotyczy tematów jak praca, ubezpieczenia, myślę, że to takie pierwsze. 
(NGO 5) 
Także przychodzą z różnymi rzeczami. Wiadomo, że jeżeli przychodzą ze sprawami 
spółek prawa handlowego, to część osób może się tym w ogóle nie interesować. 
(NGO 6) 
Najczęściej są to jednak sprawy, tak jak mówiłem, czyli dochodzenie swoich spraw. 
Bo to są osoby, które opuszczają zakłady karne, i najczęściej są to wypadki takie, w 
których oni uważają, oni tak uważają, to nie jest stwierdzenie faktu jeszcze, że 
podczas pobytu w zakładzie karnym ich prawa w jakiś sposób były łamane [...]. 
Natomiast jeśli chodzi o rodziny skazanych, no to oni głównie skupiają się albo na 
tym, żeby możliwie szybko ich wyciągnąć z tego zakładu karnego, czyli uzyskać 
warunkowe zwolnienie – i jakie są tego możliwości, albo na uzyskaniu pomocy dla 
siebie samych, prawda? (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

Natomiast oprócz tak szeroko rozumianego prawa cywilnego są to sprawy z 
zakresu prawa administracyjnego, i też bardzo różnego rodzaju, czy też prawo 
karne [...]. Oprócz tego prawa cywilnego, karnego i administracyjnego prawo pracy 
i ubezpieczeń społecznych [...]. Sprawa ubezpieczeń, naliczeń przez ZUS, 
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właściwych i niewłaściwych w opinii klienta, naliczenia składek na ubezpieczenia 
społeczne czy też ubezpieczenia zdrowotne. Czasami zdarzają się kobiety w ciąży, 
które przychodzą i pytają [...], co się stanie, jeśli pójdą na macierzyński, jakie 
uprawnienia im przysługują, co jeżeli pracodawca wypowie im umowę, czy ma 
takie prawo, czy nie ma takiego prawa, więc też szeroko rozumiane prawo pracy i 
ubezpieczeń społecznych. (SPP 1) 

Związki zawodowe Nie tylko z zakresu prawa pracy, prawa związkowego, ale także prawa 
spółdzielczego na przykład, tak? Czyli w takich bardziej [...]. Znaczy, głównie to jest 
prawo pracy i prawo związkowe. To jest tak, powiedziałbym, nie wiem, 
siedemdziesiąt, osiemdziesiąt procent. Z federacją – jeszcze wchodzi prawo 
spółdzielcze. Czasami karne się pojawiają, jakieś zawiadomienia do prokuratury. 
To głównie takie sprawy. (ZZ 2) 
[...] tak głównie z prawem pracowniczym, no bo tylko właściwie. (ZZ 4) 

 
Jak wskazują powyższe opinie, sprawy, z którymi do usługodawców świadczących poradnictwo 

zwracają się potencjalni beneficjenci, można podzielić na kilka grup zagadnień: sprawy majątkowe, 
sprawy rodzinne i sprawy pracownicze. W kilku wypadkach usługodawcy wyraźnie określają 
dziedziny, w jakich świadczą poradnictwo. Wykaz tych przykładów zawiera tabela 9. 
 
Tabela 9. Zakres poradnictwa świadczonego przez badanych usługodawców 
Grupa usługodawców Sprawy, z którymi zwracają się beneficjenci 
Instytucje publiczne Przeważnie rodzinne. (IP 1) 

Zakres tematyczny jest niby sprecyzowany – prawo konsumenckie, ale jest z tym 
problem, ludzie przychodzą ze wszystkim. (IP 4) 
W zasadzie w każdym, bo radca prawny udziela pomocy w zakresie spraw 
spadkowych, w zakresie spraw związanych z windykacją, w zakresie spraw 
mieszkaniowych, także pomoc jest dosyć szeroka, również w zakresie, jeżeli na 
przykład osoba otrzymała decyzję jakąś negatywną z miejskiego ośrodka i chce 
uzyskać informację, dlaczego. Też przedstawia te przepisy prawne, na podstawie 
jakich decyzja została wydana, ale tak to, w zasadzie, w każdym zakresie, który 
osobę interesuje. (IP 7) 
[...] te porady jakby są świadczone, ale w obrębie pewnego rodzaju [...] spraw 
rodzinnych. Rodzinnych i pokrewnych [...]. To są głównie z zakresu prawa 
rodzinnego. Rodzinnego, na przykład ustalenie alimentów, czasem też rozwód, 
separacja, napisanie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. (IP 12) 
[...] z ustawy o inspekcji pracy wynika, że my mamy zajmować zagadnieniami 
prawnej ochrony pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy i że musimy świadczyć 
usługi [...]. Znaczy właściwie usługi, poradnictwo dla osób, które chcą, że tak 
powiem, z takich porad skorzystać [...]. Tylko i wyłącznie prawo pracy, czyli prawna 
ochrona pracy i techniczne bezpieczeństwo pracy, ale związane z kodeksem pracy. 
(IP 13) 

Organizacje 
pozarządowe 

Mamy określone, na wzór angielski, mamy określoną deklarację usług. Mówimy, że 
porad udzielamy w sprawach mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, 
z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia. Co to oznacza? Jest to 
właściwie [...] poradnictwo specjalistyczne, prawne, pokrywające się [z tym], o czym 
mówi ustawa o pomocy społecznej. (NGO 2) 
Te działania nasze są zawężone do praw reprodukcyjnych, praw związanych ze 
zdrowiem reprodukcyjnym. W poradnictwie prawnym naszym to się rozszerza. To 
nie jest tylko tak, że my udzielamy porad tylko z zakresu praw reprodukcyjnych. W 
zasadzie udzielamy porad prawnych z zakresu, no, wszystkiego tego, na czym ja się 
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znam, osoba dyżurująca. (NGO 4) 
Studenckie poradnie 
prawne 

Obecnie mamy jedenaście sekcji. Mamy cztery sekcje cywilne, jedną karną, jedną 
administracyjną, prawa pracy, międzynarodową i do spraw uchodźców, bo tak ona 
się nazywa, podatkową. (SPP 1) 
[...] działamy w ramach sekcji prawa cywilnego, w ramach sekcji prawa karnego, 
sekcja administracyjna i sekcja prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. (SPP 2) 

 
Analizując powyższe informacje, można stwierdzić, że dziedziny, w których specjalizują się 

badane podmioty – na przykład rzecznicy konsumentów, instytucje pomocy społecznej i 
organizacje pozarządowe czy związki zawodowe – odpowiadają najczęściej występującym 
potrzebom ze strony beneficjentów. Warto zauważyć, że są wśród nich usługodawcy, których 
można zidentyfikować jako specjalizujących się w sprawach kobiecych (ze względu na to, że o 
pewien zakres pomocy zwracają się głównie kobiety: przemoc wobec kobiet, prawa 
reprodukcyjne), sprawach osób niepełnosprawnych oraz w sprawach osób pozbawionych wolności 
i ich rodzin. Są trzy grupy beneficjentów, których problemy nie tylko wyznaczają zakres 
przedmiotowy porad udzielanych przez usługodawców, ale także mogą się przyczyniać (i – jak 
wskazują badania – tak jest w rzeczywistości) do profesjonalizacji świadczonego poradnictwa, 
także przez uwzględnianie wymiaru społecznego związanego z funkcjonowaniem tych grup. 

Interesującym zagadnieniem, które również można omówić na podstawie przeprowadzonych 
badań, jest to, w jaki sposób usługodawcy postrzegają świadczone przez siebie poradnictwo. Z 
jednej strony, można tego typu informacje potraktować jako zakres ich samoidentyfikacji, z drugiej 
zaś strony – i to może być dużo ważniejsze – jako element dyskusji nad nierozstrzygniętymi 
dotychczas kwestiami definicyjnymi dotyczącymi poradnictwa. 
 
Tabela 10. Definicje poradnictwa w opiniach usługodawców 
Grupa usługodawców Definicje świadczonego poradnictwa 
Biura poselskie i 
senatorskie 

Na pewno pomocnicze, tak bym powiedział, bo poradnictwem tym najważniejszym 
to są oczywiście adwokaci, radcy prawni, instytucje do tego powołane, my możemy 
świadczyć jedynie takie usługi doradcze czy tam konsultacyjno-doradcze, 
dodatkowe, uzupełniające, które [świadczymy] na zasadzie pomocy obywatelom – 
i ja bym tego nie rozwijał tutaj w naszym kierunku. Biura poselskie nie powinny się 
tym generalnie zajmować, takimi rzeczami, bardziej powinniśmy pomagać posłowi 
w tworzeniu prawa, konsultacjach społecznych i tak dalej, niż na takim załatwianiu 
spraw, bo nie czujemy się kompetentni, nie jest to w naszym statucie działalności 
parlamentarzystów, biur poselskich, więc, no ale mówię, tak jak powiedziałem, 
nikogo nie odeślemy bez jakiś tam [...] chociażby wskazania miejsca, gdzie może 
szukać pomocy. (BP/BS 2) 

Instytucje publiczne Przede wszystkim poradnictwo rodzinne – i w to się zagłębiamy i w tym mamy 
wiedzę, a inne typy wysyłamy do poradnictwa obywatelskiego. (IP 1) 
[...] dla mnie to jest typowe poradnictwo prawne dla najuboższego społeczeństwa 
gminy, tak? No i praca socjalna, bo praktycznie to poradnictwo prawne wiąże się z 
pracą socjalną. (IP 2) 
Jest to społeczne poradnictwo, kierowane do osób zagrożonych wykluczeniami 
różnego rodzaju, i nie jest ono takie systemowe, jest ono takie doraźne. No, są 
zaczątki jakiegoś tam systemu, ale to jeszcze za mało, żeby powiedzieć, że to jest 
jakiś system, i przez to, że nie ma środków, raczej ciężko jest zbudować taki system. 
(IP 6) 
Trudno mi powiedzieć, na pewno jest to pomoc ludziom, [...] których nie stać na 
taką pomoc prawną, a którzy sami sobie nie poradzą. Na pewno jest to pomoc w 
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wyjściu z trudnej sytuacji, biorąc pod uwagę nieznajomość prawa, to te osoby z tej 
sytuacji nie dałyby sobie rady same wyjść. Musi to być dla nich ktoś, kto pokaże, 
jakie działania należy podjąć, żeby tę sytuację rozwiązać, czasem nawet bardzo 
beznadziejną, żeby była może trochę mniej beznadziejna. (IP 7) 
Poradnictwo społeczne. Gdyby wziąć pod uwagę, że występujemy do 
społeczeństwa, do społeczeństwa, i działamy na rzecz społeczeństwa, wprawdzie 
określonej grupy społeczeństwa, bo to jest społeczeństwo pracujące, no to mogą, 
mogą być to, może to być poradnictwo społeczne, prawda? Biorąc pod uwagę 
zakres tego, no, to jest poradnictwo jakieś kompetencyjne, bo generalnie określone 
w zakresie uprawnień czy przepisów prawa pracy. Bo tylko w tym zakresie, czyli jest 
jakieś zawężone do określonych, do określonego zakresu uprawnień, czy – 
powiedzmy – tego, że to jest takie społeczno-prawne. (IP 13) 
Tutaj to trudno u nas powiedzieć, wie pan co, bo my [...] człowiek nam mówi o 
swojej sytuacji, że tam, nie wiem, chce zacząć działalność, czy tam [...] no nie wiem. 
I my mu mówimy, co mówią przepisy, czy może skorzystać z ulgi w opłacaniu 
składek, czy też nie może, i dlaczego nie może, co mówią przepisy. Są to w jego 
sytuacji jakieś tam porady prawne też, być może też obywatelskie. No, nie wiem, co 
pan pod „obywatelskie” rozumie. No właśnie tak starałem się rzucić jakieś 
określenie, ale tak naprawdę to nie są [...] to są dość puste pojęcia w tym momencie 
jeszcze, bo[...] Bo musiałby mnie pan tak bardziej nakierować, co pan pod tym 
rozumie, bo [...] no, to są dla niego życiowe, bo, bo to są pewnie też prawne [...] no 
to są prawne, bo ja nie mogę opowiadać jakiś tam wyssanych z palca rzeczy, tylko 
muszę się opierać o przepisy, które są konkretne, czarno-białe, czyli tak albo tak. Jak 
tak, to tak, jak nie tak, [...] to inaczej, nie? Także [...] po prostu zawsze człowiek musi 
spełnić jakieś warunki tą swoją sytuacją, żeby mógł dostać coś od, od [...] czy tam, 
żeby mógł skorzystać z czegoś, nie? Zawsze tak jest, że coś musi być spełnione. No i 
to wynika z przepisów. Biorąc pod uwagę coś takiego, no to są prawne. Rozumiem. 
No pewnie obywatelskie też, no bo dotyczą jego osoby bardzo mocno, nie? (IP 16) 

Organizacje 
pozarządowe 

Znaczy, wie pan co, nie mamy definicji zapisanej. Mamy w regulaminie pracy 
zapisane razem, łącznie, żeby uniknąć takich sztywnych granic. Poradnictwo 
obywatelskie w pewnym sensie jest dla nas pojęciem szerszym niż prawne. Prawne 
jest to dla nas stricte porada oparta na przepisach prawa, na kodeksie. 
Poradnictwo obywatelskie bardziej zasięga, tak my to rozumiemy, sięga do tych 
zasobów instytucjonalnych. Czyli bardziej odwołuje się do etyki, do zasad 
współżycia społecznego. Odwołuje się do zasobów, no, nie wiem, chociażby innych 
organizacji pozarządowych, do zasobów ludzkich. To są bardziej takie miękkie 
rzeczy, które opisują, jak się dogadać z sąsiadem – my nie dajemy do tego 
podstawy prawnej ani kodeksu cywilnego, tylko po prostu zasady ogólnego 
współżycia ludzkiego. To są te wszystkie działania edukacyjne, które powodują, na 
przykład, nie wiem, idźcie na wybory, głosujcie, poczujcie się obywatelami, to, co 
wynika bezpośrednio z konstytucji, z praw obywatelskich. A porada prawna jest 
bardziej taka [...]. U nas często tak naprawdę jest dwa w jednym [...]. Bo z reguły 
klient dostaje poradę prawną, a przy okazji dostaje właśnie tą w ramach bezpłatnej 
pomocy, umówmy się, „a gdyby pani chciała coś jeszcze, to ci tutaj”. Więc to jest u 
nas w pakiecie [...]. Więc bez sensu dla nas, z naszego punktu widzenia [...]. 
Rozdzielanie [...]. (NGO 1) 
Tutaj mieści się również to, co rodzi pewne nieporozumienia czasem, czym jest 
poradnictwo prawne i obywatelskie. Ja uważam, że obywatelskie jest czymś 
szerszym, jak panu opowiadamy. My korzystamy, po pierwsze, z wielu doświadczeń 
wynikających z wielu lat pracy w naszym biurze. Z różnych przypadków. Możemy 
ludziom przedstawić różne aspekty ich problemu, ich decyzji [...], jaką drogę 



46 
 

wybierze. Po drugie, często w poradzie obywatelskiej zawiera się informacja o 
prawie i przepisach. Natomiast nie jest to taka usługa, jaką świadczy adwokat, 
radca prawny [...] Mamy taką definicję opracowaną w sieci, że ma to polegać na 
wspieraniu osób, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub finansowej, a 
najczęściej to idzie w parze z rozwiązywaniem problemów, z którymi te osoby się 
borykają. To są bardzo często problemy natury prawnej, [...] bo to prawo stwarza 
wiele problemów w naszym kraju, jest bardzo słabe. Jednocześnie jest bardzo niska 
świadomość obywateli, wiec tutaj jest konieczne takie pokazywanie ludziom 
możliwości. Co mają robić, żeby wyjść z tej kryzysowej sytuacji. Jakie kroki mają 
podjąć. Tym to jest tak naprawdę to poradnictwo. I przede wszystkim ważne jest, że 
my troszeczkę staramy się walczyć z czymś takim, takie rozbuchane, przede 
wszystkim przez media, roszczeniowe postawy. [...] my ludziom oczywiście 
mówimy, że oni mają prawa, i informujemy ich o tych prawach, ale też mają 
obowiązki. Nie jest to [...] tak, że ktoś ma tylko prawa, a nic na nim nie ciąży. Jak 
ktoś jest właścicielem ziemi, to podatki z tej ziemi musi płacić. Nie ma zmiłuj. Jak ma 
dzieci, to jest obowiązek łożenia na te dzieci. (NGO 2) 
Biorąc pod uwagę to, jaką tematyką się zajmujemy, no to głównie poradnictwo 
karne. Z zakresu kodeksu karnego. (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

[...] szeroko rozumiane poradnictwo cywilne. W ogóle świadczymy poradnictwo 
prawne, to jest poradnictwo prawne, nie jest to takie poradnictwo obywatelskie, bo 
wiem, że jest takie rozróżnienie, więc z naszego punktu widzenia jest to 
poradnictwo prawne, my przygotowujemy porady prawne, opinie prawne z 
zakresu prawa cywilnego szeroko rozumianego, czyli jest to i prawo cywilne ogólne, 
i sprawy dotyczące prawa rzeczowego, i prawo cywilne, zobowiązania i umowy, 
czy prawo cywilne zobowiązanie część szczegółowa, i prawo rodzinne, i spadki. 
(SPP 1) 

Związki zawodowe Doraźne, kompleksowe, nie wiem, jakimi przymiotnikami można je określić? B: W 
zakresie obsługi organizacji związkowych jest to kompleksowa obsługa, natomiast 
w zakresie, wiadomo, to zależy wszystko od, wiadomo, że region jako instytucję 
obsługujemy kompleksowo, to jest pełna obsługa prawna, komisje zakładowe 
również, bo oni tutaj są na stałe i przychodzą tutaj ze swoimi problemami – i to jest 
stała obsługa, natomiast [...] w sytuacjach indywidualnych jest to, jest to, ma 
charakter doraźny, problem, człowiek, sprawa, załatwienie sprawy. (ZZ 3) 
Poradnictwo bieżące, na czasie. (ZZ 7) 

 
Z analizy powyższych przykładów wynika, że usługodawcy różnie postrzegają świadczone przez 

siebie poradnictwo. Widzą je albo przez pryzmat dziedzin, w których się specjalizują, albo z punktu 
widzenia granic między poradnictwem prawnym i obywatelskim. Gdyby na ich podstawie 
spróbować określić, w jaki sposób te dwa typy poradnictwa na siebie nachodzą, należałoby 
stwierdzić, że poradnictwo prawne jest elementem poradnictwa obywatelskiego, czyli że każde 
poradnictwo prawne jest poradnictwem obywatelskim, ale nie każde poradnictwo obywatelskie 
jest poradnictwem prawnym. 
 
 
3.2.3. Zakres geograficzny 

Zasięg udzielanego poradnictwa został już uwzględniony w części dotyczącej beneficjentów – 
przy omawianiu warunków, jakie powinni oni spełniać, żeby móc skorzystać z poradnictwa. 
Jednym z nich jest właśnie warunek terytorialny, który dotyczy zamieszkiwania na obszarze 
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znajdującym się we właściwości danego podmiotu lub objętym projektem realizowanym przez 
dany podmiot. 

Na podstawie informacji uzyskanych w wywiadach można zauważyć, że występują podmioty o 
zasięgu lokalnym, krajowym i – w jednym wypadku – międzynarodowym. 

Zasięg lokalny dotyczy przede wszystkim instytucji publicznych w ramach struktur 
samorządowych. Tak jest na przykład w wypadku ośrodków pomocy społecznej czy powiatowych 
centrów pomocy rodzinie. O lokalnym zasięgu można także mówić w sytuacji organizacji 
pozarządowych, które realizują projekty przeznaczone dla ludności mieszkającej na określonym 
terenie. Zasięg lokalny występuje także w związkach zawodowych – na szczeblu okręgów. 
 
PRZYKŁADOWY OPIS ZAKRESU TERYTORIALNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ 
LOKALNIE (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
[...] bo często jest tak, że mamy ogłoszenia w trzech najbliższych powiatach, ale też zdarzyła się taka sytuacja, 
gdzie ogłoszenia trafiły gdzieś tam na [nazwa miasta]. Więc dzwoniła osoba z [nazwa miasta] albo osoba, która 
tutaj u nas była na poradach, oczywiście jest z [nazwa miasta], ale ma koleżankę i jest z [nazwa miasta], i tutaj 
kieruje. „I [...] wie pani, ja tutaj już byłam, tutaj mam koleżankę” [...] „No dobrze, no dobrze, no ale skąd pani jest?” 
„No, nie jestem z państwa powiatu” – ale dobrze wiedziała, ale myślała, że gdzieś tam się prześlizgnie. No i tak z 
ciężkim sercem, no ale rzeczywiście, jeżeli to jest projekt skierowany do tych trzech powiatów, to nie możemy 
sobie na takie sytuacje pozwolić, tak? (R2-D) 

 
Zasięg krajowy dotyczy tych podmiotów, które kierują swoje poradnictwo do wszystkich 

potrzebujących pomocy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Przykładem są organizacje 
pozarządowe, prowadzące dostępne z terenu całej Polski telefony zaufania czy infolinie, np. na 
temat planowania rodziny czy przemocy.  W jednym wypadku można mówić o przekraczaniu 
granic Polski. Dotyczy to przypadku, gdzie dominującą formą kontaktu – dla grupy 
niepełnosprawnych beneficjentów - jest komunikator internetowy, stąd świadczenie poradnictwa 
także osobom mieszkającym za granicą. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zasięg działania 
usługodawców, choć w większości określony, nie wyklucza świadczenia poradnictwa tym osobom, 
które znajdują się poza jego granicami. 

Analiza zakresu terytorialnego ma niewątpliwie znaczenie w dyskusji na temat dostępności 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Na podstawie zebranych materiałów można stwierdzić, 
że choć organizacje o zasięgu krajowym mają większy krąg odbiorców, a działalność przez nie 
podejmowana jest szeroko dostępna, to organizacje o zasięgu lokalnym, oferują działania, które są 
bliższe potencjalnym beneficjentom. Podmioty o zasięgu lokalnym działają w sposób bardziej 
pogłębiony, a świadczone poradnictwo uwzględnia wymiar społeczny i realia społeczności, w 
której funkcjonują. 

Podsumowując, zakreślone na wstępie obszary, na podstawie których został omówiony zakres 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, są ze sobą ściśle powiązane. Dziedziny, w jakich jest 
świadczone poradnictwo, są związane zarówno z problemami nurtującymi beneficjentów, jak i z 
zasięgiem terytorialnym danych podmiotów. Omówienie tych obszarów oddzielnie miało na celu 
przedstawienie jasnego i klarownego obrazu zakresu poradnictwa świadczonego przez badanych 
usługodawców. 

Przeprowadzone badania – i jakościowe, i ilościowe – wyraźnie wskazują, że z poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego korzystają głównie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej. Zwrócenie się o poradę jest jednym ze sposobów radzenia sobie w tej sytuacji, a 
podmioty świadczące bezpłatne poradnictwo są jedynym dostępnym źródłem tych informacji. 



48 
 

Analizując zakres przedmiotowy udzielanego poradnictwa, warto zauważyć, że jest to 
poradnictwo, które przeważne odpowiada na najważniejsze i najczęściej zgłaszane potrzeby 
beneficjentów. Najwięcej porad udziela się z prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych, czyli dziedzin dotyczących prywatnych i rodzinnych spraw beneficjenta. 

Choć zakres podmiotowy, przedmiotowy i terytorialny świadczy w części analizowanych 
przykładów o istnieniu pewnych warunków dostępu do udzielanego poradnictwa, to warto 
odnotować, że nie są to warunki bezwzględne. 
3.3. ORGANIZACJA I SPOSÓB ŚWIADCZENIA PORADNICTWA – GRZEGORZ MAKOWSKI, PIOTR 

ZIMOLZAK (OPRACOWANIE DANYCH ILOŚCIOWYCH) 
W tej części skoncentrujemy się na kilku elementach procesu świadczenia usług poradniczych. 

Celem jest pokazanie, w jaki sposób działalność ta jest organizowana (na przykład 
ewidencjonowana, oceniana, badana pod kątem efektywności), w jakim trybie są świadczone 
porady, jakie są wewnętrzne i zewnętrzne (na przykład eksperckie) zasoby organizacji zajmujących 
się poradnictwem, czy i w jaki sposób są one rozwijane i doskonalone, czy i jakie standardy 
obowiązują w tego rodzaju podmiotach, oraz wiele innych bardziej szczegółowych kwestii 
związanych z procedurą świadczenia usług poradniczych. Tak jak w poprzednich częściach, 
zacznijmy od pokazania ogólnego obrazu, który wyłania się z danych o charakterze ilościowym, 
zgromadzonych w ramach badania. 

 
3.3.1. Procedury i standardy usług poradniczych 
 
Omówienie wyników badań ilościowych 

Większość (61%) przedstawicieli ogółu instytucji deklarowała, że kontakt z osobą udzielającą 
porady odbywa się od razu (tego samego dnia). Maksymalny czas oczekiwania na kontakt z osobą 
udzielającą porady wynosi nie więcej niż tydzień – dłuższe oczekiwanie sygnalizowało jedynie 1% 
respondentów, 3% respondentów wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. Podobnie większość 
(61%) badanych deklarowała, że porada jest udzielana od razu, 21% respondentów twierdziło, że w 
ciągu kilku dni, pozostali wskazywali dłuższy okres, a 4% ogółu badanych wybrało odpowiedź „to 
zależy”, wskazując, że trudno jest wyciągnąć w tym zakresie jakąś „średnią”. Warto zwrócić uwagę, 
że w wypadku około 40% instytucji (kombinacja kroków „od zgłoszenia do pierwszego kontaktu” 
oraz „od pierwszego kontaktu do udzielenia pomocy”) udzielana pomoc następuje niemal 
natychmiast. W wypadku co czwartej instytucji (26%) od momentu zgłoszenia do pierwszego 
kontaktu ze specjalistą upływa jednak co najmniej kilka dni. 
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Wykres 18. B5. W jaki sposób świadczą Państwo swoje usługi? Proszę wymienić wszystkie rodzaje 
udzielania porad (informacji), jakie są stosowane w Pana/Pani instytucji (organizacji, 
firmie). Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 

 
Wykres 19. B5a. Która z form świadczenia poradnictwa jest najczęściej przez Państwa stosowana? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź . Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. 
Różnice między grupami nieistotne statystycznie 
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Wszystkie instytucje świadczą swoje usługi w punkcie udzielania porad. Różnice między 
usługodawcami publicznymi i niepublicznymi dotyczą przede wszystkim innych sposobów 
realizowania usług. Te ostatnie częściej wykorzystują media – pocztę elektroniczną, telefon, 
Internet. Z kolei instytucje publiczne częściej (26%) niż niepubliczne (14%) świadczą usługi „blisko 
beneficjenta”, a więc w terenie, podczas wywiadów środowiskowych. 
 
Wykres 20. D5. Ile czasu średnio osoba poszukująca pomocy czeka od zgłoszenia swojego 

problemu do nawiązania pierwszego kontaktu z osobą świadczącą poradnictwo? 
Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne 
statystycznie 
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Wykres 21. D5a. Proszę krótko opisać standardowy sposób postępowania z osobą od jej 
zgłoszenia się do Państwa do pierwszego kontaktu z doradcą. Wyniki badania CAWI. 
Braki danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 
 

 
 

Wykres 22. D6. Ile czasu przeciętnie upływa od pierwszego kontaktu do udzielenia porady 
(informacji, pomocy)? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między 
grupami nieistotne statystycznie 
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Wykres 23. E2. Sposoby świadczenia poradnictwa. Wyniki badania CATI. Różnice istotne na 
poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 

 
Połowa reprezentantów instytucji publicznych nie dysponuje spisanymi standardami, ale 

wypracowuje sobie metody świadczenia usług, które stosuje. Co czwarta instytucja nie ma żadnych 
standardów. Częściej stosowanie na co dzień wypracowanych standardów deklarowali 
przedstawiciele instytucji niepublicznych (48% deklaracji) niż przedstawiciele instytucji 
publicznych (15%). 
 
 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Ogólną charakterystykę organizacji działalności poradniczej uzupełniają dane zgromadzone 
dzięki wywiadom, studiom przypadku i dyskusjom grupowym zrealizowanym w ramach projektu. 
Choć – zaznaczmy to od razu – nie poszerzają jej zbytnio. 

Rozmówcy poświęcili wiele czasu, opisując, jak na co dzień wygląda w ich instytucjach czy 
organizacjach udzielanie porad. W wypowiedziach nie odnajdziemy jednak informacji, które 
pozwoliłyby skonstruować jakąś szczególną typologię „technik” poradniczych. Mamy do czynienia 
raczej z typowymi praktykami, które zwykle ograniczają się do zespołu podstawowych czynności, 
takich jak udzielanie informacji czy pomoc w interpretacji lub przygotowaniu różnych pism. Co nie 
powinno dziwić, zważywszy, że – jak wykazały badania ilościowe – działalność poradnicza w 
większości wypadków sprowadza się do informowania lub udzielania podstawowej pomocy, 
niewymagającej żadnych skomplikowanych procedur. 
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Choć w opisach procedur udzielania porad nie odnajdziemy prawie nic specyficznego, to jednak 
występuje zróżnicowanie między poszczególnymi organizacjami. Ustalenie to jest istotne dlatego, 
że z poziomu analizy danych ilościowych nie widać wspomnianego zróżnicowania. Oznacza to na 
przykład, że w praktyce w sądzie X organizacja poradnictwa może być zupełnie inna niż w sądzie Y, 
mimo że można by wnosić, że jest to tak sztywna struktura, że we wszystkich sądach spotkamy 
mniej więcej tę samą praktykę. Do podobnego wniosku skłania lektura wywiadów z 
przedstawicielami miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz z reprezentantami 
powiatowych centrów pomocy rodzinie. W tym wypadku również sposób świadczenia 
poradnictwa czy informacji prawnej wykazuje pewne zróżnicowanie. 

Nie wspominamy w tym miejscu o organizacjach pozarządowych, gdyż ten rodzaj podmiotów 
jest w pewnym sensie skazany na różnorodność w sposobie działania, choćby dlatego, że 
organizacje są tworzone dobrowolnie, przez osoby, które same decydują o tym, w jaki sposób będą 
osiągać swoje cele. Każdy dowolnie kształtuje własną praktykę poradniczą. Z drugiej strony, 
większość organizacji pozarządowych, chcąc w ogóle prowadzić swoją działalność (a podmioty 
zajmujące się poradnictwem nie są tutaj wyjątkiem), nieustannie walczy o środki finansowe. 
Dostępność funduszy i ich źródło – już tylko te czynniki mają duży wpływ na to, w jaki sposób 
ogólnie działa organizacja, a także na to, w jaki sposób wykonuje swoją funkcję poradniczą. Po tych 
wstępnych rozważaniach przejdźmy zatem do charakterystyki sposobów prowadzenia działalności 
poradniczej. 

Przede wszystkim większość podmiotów, których reprezentanci wzięli udział w badaniach, 
świadczy usługi poradnicze bezpośrednio, najczęściej w swoich siedzibach. Oto kilka opisów tej 
praktyki: 

Poradnictwo jest udzielane zarówno w lokalu rzecznika, jak i w terenie, kiedy rzecznik wychodzi 
do ludzi. Jest to urząd jednoosobowy, więc tylko rzecznik jest włączony w proces rozwiązywania 
sporów czy poradnictwa. Dodatkowo indagowana jest mediatorem i socjotechnikiem, dlatego 
często wykorzystuje w swojej pracy te techniki. (IP 4) 
[…] standardowa procedura to jednorazowa wizyta w poradni, gdzie dowiadują się 
beneficjenci, co, gdzie, jak, kiedy można załatwić, następnie kierowane są do właściwej osoby, 
instytucji. Dalej, standardowe są również sprawy dwu-, trzywizytowe. Do tego typu sytuacji 
dochodzi, kiedy beneficjent sam nie jest w stanie nic zrobić, jest całkowicie uzależniony od 
pomocy, wtedy pracownik wszystko wykonuje za tą osobę, włącznie z pisaniem pism. (IP 11) 
Znaczy, no, przychodzi tutaj, przychodzi oczywiście tutaj albo się umawia na godzinę, albo 
przychodzi, zawsze zalecamy, żeby przynosił ze sobą te dokumenty, na podstawie których 
badamy sprawę, bo [...] rzadko to jest tak, że ktoś opowiada, opowiada i my jakby coś z tego, 
musimy zawsze coś sobie, zawsze prosimy o dokumenty, jeżeli on nam je przedstawia, no to jest 
tam czarno na białym, jest podstawa prawna, prawda, do jakiejś tam decyzji, czy ten, ale też na 
podstawie opowiadania czasem, jak na przykładzie tej pani, która utraciła dziecko i, no i, no 
tyle, no to, co można jeszcze powiedzieć, ale [...] przychodzą tutaj, tutaj zostawiają pytanie, jeśli 
nie dostają odpowiedzi, wysyłamy im kopie odpowiedzi, jeżeli nie są zadowoleni z tej 
odpowiedzi, drążymy dalej temat, jeżeli sami już, jakby nasza droga się skończyła pokazujemy 
drogę, którą oni mogą podjąć, ale generalnie przychodzą w bardzo trudnych sprawach. (BP/BS 
2) 
[…] mamy dwa razy w tygodniu [...] dyżur prawnika we wtorki i czwartki po południu – i jak jest 
ten dyżur prawniczy, przyjmuje zazwyczaj dwóch prawników, a w tej chwili, jak mamy ten 
dodatkowy, dostałyśmy od sierpnia dodatkową dotację, to – już patrzę w kalendarzyk – w tym 
tygodniu na dyżurze prawniczym we wtorek były w zeszłym tygodniu trzy osoby i trzy osoby na 
dyżurze prawniczym w czwartek, tak że trzech prawników przyjmuje jednocześnie i to są w tej 
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chwili. Dyżur wtorkowy jest od szesnastej do dziewiętnastej, dyżur czwartkowy jest od piętnastej 
do dwudziestej. W tym tygodniu we wtorek będzie czterech prawników, a w czwartek będzie 
dwóch prawników – zawsze tak, uwzględniając okresy urlopowe, tak więc zawsze staramy się, 
aby było dwóch prawników na dyżurze, bo wtedy nam to rozładowuje w razie czego kolejkę. 
(NGO 6) 
Taka osoba może przyjść osobiście do nas lub skontaktować się telefonicznie ze specjalistą do 
spraw informacji prawnej, to ona jest tą pierwszą osobą do kontaktu z klientem. Specjalista od 
informacji prawnej przeprowadza z nim ten pierwszy wywiad, weryfikuje i ocenia sprawę. 
Zapoznaje z regulaminem daną osobę i umawia na konkretny dzień i konkretną godzinę albo 
do radcy prawnego, albo do prawnika. Później przychodzi klient na konkretną godzinę i później 
udaje się do specjalisty, ten udziela mu informacji, udziela porady, i znowu jest, że albo prawnik 
załatwia tą sprawę do końca, albo może też przekierować do radcy obywatelskiego, żeby też 
mógł klientowi pomóc. Działa to dwustronnie. I to jest cała procedura. (NGO 7) 

Rozmówcy wspominali, że prowadzone zdalnie (internetowo lub telefonicznie) poradnictwo 
dotyczy niemal wyłącznie prostych spraw lub ogranicza się do udzielenia podstawowych 
informacji. W sytuacji, gdy konieczny jest wgląd w dokumenty czy dokładniejsze ustalenie zakresu 
porady, kontakt bezpośredni (nawet po wstępnej informacji udzielonej telefonicznie, pocztą 
elektroniczną czy przez komunikator internetowy) jest niezbędny, jak słusznie zauważył jeden z 
respondentów: 

Telefonicznie to tylko prostych informacji udzielamy. Bardzo prostych, w sensie: jeżeli chciałby 
zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, to podajemy adres. Jak dowiedzieć się, ile ma 
czasu na wniesienie odwołania, takie bardzo proste. Bo uważam, czasami rozmowa 
telefoniczna jest obarczona takim ryzykiem. W szczególności porad nie udzielamy przez telefon. 
Tylko prostych informacji. Więc jak sprawa wymaga spojrzenia w dokumenty, to nie udzielamy 
porad przez telefon. To jest ryzykowne. Ryzykujemy wprowadzenie klienta błąd. Tego oczywiście 
staramy się uniknąć. Mailowych porad nie udzielamy. (NGO 2) 

Wyjątkiem są „telefony zaufania”, które stanowią jednak specyficzny typ poradnictwa. Wydaje 
się, że świadczenie porad elektronicznie mogłoby być dobrym kompromisem między poradami 
świadczonymi bezpośrednio i telefonicznie czy listownie, w zgromadzonym materiale brak jednak 
opisów tego rodzaju praktyk. Tylko jeden z respondentów opisał interesujący przykład 
wykorzystania komunikatora Skype w celach poradniczych: 

Wprowadziliśmy poradnictwo przez Skype. To było bardzo dobre... Miałyśmy porozumienie z 
kilkoma powiatowymi centrami pomocy rodzinie w powiatach ościennych. Nawet nie 
ościennych, bo [nazwa miasta] jest dosyć daleko. Bo tam powiatowe centrum pomocy rodzinie 
było bardzo zainteresowane, żeby do nich na dyżury przyjeżdżać. Zależało im na tym, żeby 
zapewnić ludziom dostęp do naszych porad. No, a dojeżdżać do [nazwa miasta], ponad 100 
kilometrów z okładem, to trochę trudne przy naszym małym zespole, więc wymyśliłyśmy to 
poradnictwo Skype’owe, gdzie siedzi sobie doradca, nie w tym pokoju, tylko trzecim, przy 
komputerze. Są kamerki. Nasz partner w powiatowym centrum pomocy rodzinie ma u siebie 
takie zorganizowane stanowisko. (NGO 2) 

Typowy proces uzyskania porady składa się z dość oczywistych etapów: 1. osoba 
zainteresowana pocztą elektroniczną lub telefonicznie ustala, czy podmiot jest w stanie (czy nie jest 
w stanie) udzielić jej porady – w niektórych wypadkach otrzymuje informację i (lub) poradę od 
razu, w pierwszym kontakcie (por. omówienie wyników badań ilościowych), 2. po pierwszym 
kontakcie zostaje umówione spotkanie (niektóre z badanych przez nas podmiotów mają nawet 
specjalne broszury lub instrukcje dla beneficjentów, opisujące, jak się przygotować do kontaktu z 
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doradcą – por. ramka), 3. spotkanie z doradcą – udzielenie porady lub informacji (na tym etapie 
dane klienta i sprawy są także rejestrowane – jeśli tylko w danym podmiocie istnieje taka praktyka, 
co nie jest takie oczywiste, o czym będzie jeszcze mowa), 4. rozmowa z doradcą, 5. ocena usługi 
(niektóre podmioty prowadzące ewaluację działalności poradniczej i dysponujące systemem 
kontroli doradców proszą beneficjentów o ocenę usługi). 
PRZYKŁADOWY OPIS PROCEDURY UDZIELANIA PORADY W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA 
PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Ogólnie procedurę obsługi klienta można przedstawić według następującego porządku: 

1. umówienie się klienta na konsultację (możliwe umówienie się osobiście, telefonicznie, mailowo) – 
na tym etapie od klienta są zbierane podstawowe dane i informacje: imię i nazwisko, miejsce 
zamieszkania, telefon kontaktowy, rodzaj problemu, którego będzie dotyczyła porada, 

2. telefon z potwierdzeniem – aby zamknąć listę klientów na dany dzień, pracownik biura dzwoni do 
umówionych klientów i potwierdza ich przybycie (jeśli któryś z klientów się rozmyśli, pracownik 
doprasza osobę rezerwową – umówioną na kolejny dzień, ale deklarująca chęć skorzystania z 
wcześniejszego terminu), 

3. porada:  
a. przed wejściem do prawnika klient dopełnia formalności z pomocą pracownika biura – jest 

wypełniana karta rejestracyjna, jest podpisywane oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych i oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem (jeśli klient jest już kolejny 
raz w biurze, ten etap jest pomijany, ponieważ wszystkie wymagane dokumenty już zostały 
zgromadzone), 

b. rozmowa z prawnikiem – spotkanie trwa około 30 minut, wymaga się, aby w miarę możliwości 
klient szczegółowo opisał sytuację, przedstawił wszystkie dokumenty, którymi dysponuje. Po 
zdiagnozowaniu problemu następuje właściwa porada, dalej – jeśli jest taka potrzeba – 
prawnik wspólnie z klientem pisze niezbędne pisma (jeśli w ciągu 30 minut nie uda się 
zrealizować z klientem pełnej porady, umawia się klienta na kolejną wizytę), 

4. po wyjściu od prawnika klient jest zobowiązany, w ramach prowadzonego monitoringu i ewaluacji 
projektu, wypełnić ankietę ewaluacyjną badającą zadowolenie klienta z porady. 

 
W ulotce reklamującej projekt informuje się klientów, jak przygotować się na wizytę. W ulotce, w punkcie 
Przed pierwszą wizytą, znajduje się następująca informacja: „Porada będzie bardziej trafna i pomocna, jeśli 
wcześniej przygotujesz się do spotkania z doradcą lub prawnikiem, więc: uporządkuj fakty i zastanów się 
czego dokładnie oczekujesz i potrzebujesz; przeanalizuj szczegółowo sprawę, z którą przychodzisz; 
przypomnij sobie jak najwięcej szczegółów (daty, miejsca, osoby); pozbieraj oryginały lub kopie 
dokumentów, które zgromadziłeś w danej sprawie”. 
 

Czasem bezpośrednie udzielenie porady jest poprzedzone szerszą korespondencją lub wymianą 
dokumentów. W zależności od charakteru podmiotu zajmującego się poradnictwem cały proces 
jest bardziej rozbudowany (por. podrozdział na temat zakresu poradnictwa). Najczęściej jednak 
porady są udzielane szybko i ograniczają się do swoistej konsultacji. Doradcy stronią nawet od 
wypełniania czy przygotowywania pism w imieniu beneficjentów, dając im jedynie instrukcje jak 
powinni dopełnić tej czy innej formalności. 

Niektóre podmioty świadczą bardziej całościowe usługi – na wzór profesjonalnej kancelarii 
adwokackiej czy radcowskiej, nie tylko więc przygotowują dokumentację, ale także występują w 
imieniu klienta czy nawet pełnią funkcję jego pełnomocnika (na przykład w sprawach toczących się 
przed sądem). Czasem wspomniana całościowość poradnictwa polega na tym, że oprócz kwestii 
prawnych klient otrzymuje również pomoc w innym zakresie. Oto przykładowa wypowiedź, 
ilustrująca takie bardziej rozbudowane formy poradnictwa, oraz opis sporządzony na podstawie 
jednego ze studiów przypadku: 

Analizujemy dokumenty, staramy się, szukamy nawet jakiś orzeczeń. Staramy się jakoś spojrzeć, 
oczywiście cały czas pamiętając o tych innych możliwościach wyjścia z sytuacji. Jeżeli to jest 
szczególnie problem rodzinny, to jest możliwość jakiejś terapii dla rodzin, mediacji, są trochę 
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inne rozwiązanie niż takie stricte prawne. Więc tu wchodzimy dosyć głęboko w te tematy z tych 
dziedzin właśnie. Co jest też takim wyróżnikiem naszego poradnictwa, naszej metody, 
wypracowane przez te wszystkie lata w sieci, że doradca nigdy, no, może poza takimi prostymi 
sprawami, gdzie odpowiedź jest prosta, jasna i oczywista, sam nie udziela porady. U nas tak jest 
w biurze, bo nas jest zawsze więcej niż jedna osoba. Zawsze kilka osób, w biurze, jak udziela się 
porad i przychodzi, rozmawia. Konsultuje z zespołem. I zawsze [...] komuś coś nowego do głowy 
może przyjść, oczywiście też sprawdzamy przepisy. To jest podstawa. Jeżeli musi sięgnąć do 
aktu prawnego. To jest podstawowa zasada udzielania porad w naszej sieci i w naszym biurze. 
My do tego dużą wagę przywiązujemy, muszą być te porady aktualne i rzetelne. To znaczy po 
przepis aktualnie obowiązujący. Korzystamy z programu komputerowego „LexPolonica 
Maxima”. Mamy na bieżąco, bo jest aktualizowany itd. Nie możemy człowieka wprowadzić w 
błąd. Często jest tak, że dajemy wzory pism procesowych czy urzędowych i tłumaczymy 
człowiekowi, co ma w tym piśmie napisać. Załóżmy – odwołanie od decyzji wójta czy ośrodka 
pomocy społecznej. Czy też odwołanie od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak je sformułować, jakich argumentów użyć. (NGO 3) 
 

PRZYKŁADOWY OPIS ROZBUDOWANEJ PROCEDURY UDZIELANIA PORADY W ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Dyżury prawników odbywają się trzy razy w tygodniu i trwają po dwie, trzy godziny (przy natłoku klientów 
prawnicy często przedłużają ten czas o kolejną godzinę). Na stronie internetowej jest zamieszczona 
informacja, że podczas jednego dyżuru przyjmuje się średnio do czterech, sześciu osób. 
 
Na spotkanie trzeba się umówić telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zdarza 
się jednak, że klienci nie byli umówieni, przychodzą spontanicznie i także zostają przyjęci przez doradcę. 
 
Zadania prawników udzielających porad prawnych w [nazwa organizacji] zostały jasno określone, a 
informacja o zakresie zadań została zawarta na stronie internetowej. Czytamy na niej: „Zadania 
dyżurującego prawnika: 

1. telefoniczne i osobiste udzielanie podstawowych porad i informacji prawniczych, 
2. zapoznawanie się i interpretacja przedłożonych dokumentów prawnych, redagowanie i 

przygotowywanie pism do sądów, prokuratury lub innych instytucji, np. ośrodków pomocy 
społecznej, 

3. udzielanie porad w trakcie trwania spraw sądowych, 
4. konsultacje prawne dla zespołu pracowników, dotyczące prawnych aspektów prowadzonych przez 

nich przypadków, 
5. kontaktowanie się z instytucjami prowadzącymi sprawy danej rodziny”. 

 
Na początku każdej wizyty jest wypełniania przez dyżurującego prawnika karta porady prawnej, 
systematyzująca wszystkie najważniejsze informacje o kliencie i sprawie. Następnie, po rozpoznaniu 
problemu, następuje część właściwa porady, w ramach której klient dostaje pełną informację o kwestiach 
prawnych związanych z jego problem, a także zostaje poinstruowany, jak ma dalej postępować, jak pisać 
pisma, gdzie je złożyć itd. W sytuacji, kiedy klient nie czuje się na siłach, żeby samodzielnie przygotować 
pismo, istnieje nie tylko możliwość sprawdzenia takiego dokumentu, ale w ogóle przygotowania pisma 
przez prawnika. Do tak zwanej pracy cichej, podczas której prawnicy opracowują pisma dla klientów, są 
przeznaczone osobne pomieszczenia. Przygotowane pismo klient odbiera najczęściej podczas kolejnego 
dyżuru i jest wówczas instruowany, co dalej powinien zrobić w swojej sprawie. 
 
Pozostałe formy poradnictwa 
 
W skład zespołu specjalistów, którego częścią jest zespół informacyjno-konsultacyjny, wchodzi: 

1. pięciu psychologów, 
2. trzech pedagogów, 
3. jeden socjolog. 
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W zespole trzy osoby to mediatorzy rodzinni. 
 
Dyżury zespołu odbywają się codziennie o stałych godzinach – od dziewiątej do czternastej. W późniejszych 
godzinach można kontaktować się z pracownikiem sekretariatu lub pisać na adres e-mail zespołu. Procedura 
obsługi klienta w pozostałych formach poradnictwa świadczonego przez [nazwa organizacji] jest zbliżona 
do tej, jaka obowiązuje przy poradach prawnych. Klienci mogą umawiać się telefonicznie, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej lub osobiście. Zdarza się także, że przychodzą klienci, którzy nie umawiali się z 
wyprzedzeniem, ale konsultanci ich przyjmują. 
 
Porady świadczone za pośrednictwem poczty elektronicznej dotyczą prostych porad obywatelskich z 
zakresu kompetencyjnego różnych organizacji, sposobów załatwiania prostych spraw w instytucjach. Na 
maile z takimi zapytaniami odpowiadają również mailowo członkowie zespołu informacyjno-
konsultacyjnego, w tym nie tylko pracownicy, ale także wcześniej przeszkoleni stażyści i wolontariusze, 
najczęściej będący studentami ostatnich lat albo absolwentami studiów prawniczych, psychologicznych, 
pedagogicznych i podobnych. W sytuacji, kiedy porady udzielają mniej doświadczeni członkowie zespołu, 
wymagają one weryfikacji starszych stażem i doświadczeniem kolegów. Każda porada trafia do ewidencji w 
formie wydrukowanego maila z prośbą o poradę i z odpowiedzią konsultanta. W wypadku tych porad nie 
zakłada się klientom kartotek osobowych ani kartotek spraw. 
 

Ostatecznie jednak – podkreślmy to jeszcze raz – gros działalności poradniczej polega po prostu 
na udzielaniu informacji lub podstawowych porad. Są to czynności relatywnie proste, wymagające 
odpowiednich kompetencji i stosownego przygotowania ze strony doradców, ale jednocześnie 
możliwe do realizacji „od ręki”. Ustalenia oparte na danych zgromadzonych w ramach badań 
jakościowych potwierdzają ogólny obraz rysujący się na podstawie danych ilościowych, 
przywołanych wcześniej. Jak to dobrze ujął jeden z rozmówców: 

Jesteśmy takim uzupełnieniem. Czasami mówimy: lekarzem pierwszego kontaktu, żeby 
powiedzieć, co, gdzie, jak, jakieś informacje dostarczyć, a jak sprawa wymaga reprezentowania 
klienta w sądzie, to musi skorzystać z pomocy adwokata albo złożyć wniosek o przyznanie 
adwokata z urzędu, bo to też radzimy. (NGO 2) 

 
Standardy poradnictwa 

W części dotyczącej sposobu organizacji działalności poradniczej zdecydowaliśmy się zamieścić 
fragment analizy obejmujący kwestię standardów. Choć pierwotnie zagadnienie to miało być 
omówione w podrozdziale dotyczącym kontroli jakości usług poradniczych, to jednak ostatecznie 
znalazło się w tym miejscu – z dwóch powodów. 

Po pierwsze, rozmówcy – zwłaszcza uczestnicy wywiadów indywidualnych – przejawiali 
pewne niezrozumienie wobec pojęcia standardu, przynajmniej w sensie, w jakim oznacza ono 
pewien zestaw wymagań, które trzeba spełnić, aby zapewnić odpowiednio wysoką jakość usług. 
Lektura wywiadów pokazuje, że nie bardzo potrafili odnieść się do pytań badaczy dotyczących tej 
kwestii. Rozmówcy najczęściej kojarzyli pojęcie standardu – i to jest drugi argument przemawiający 
za omówieniem tego zagadnienia w tym miejscu – z kwestiami techniczno-organizacyjnymi, czyli 
pewnymi minimami, które w ogóle trzeba zachować, żeby być w stanie wykonywać działalność 
poradniczą. Kwestia jakości – jako coś, co powinno być gwarantowane przez standard – w tym 
rozumieniu schodzi na dalszy plan. 

Zacznijmy od tego, że na pytania o to, czy w danym podmiocie obowiązują standardy i 
jakie one są, oraz na prośby o opisanie tego, czego one dotyczą, respondenci zwykle 
udzielali dość zdawkowych lub bardzo ogólnych odpowiedzi. Niektórzy nawet wyrażali 
wątpliwość, czy jakkolwiek standaryzacja działalności poradniczej w ogóle jest potrzebna. 
Takie podejście do kwestii standardów jest w zasadzie wspólne dla rozmówców reprezentujących 
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podmioty zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Oto przykładowe wypowiedzi naszych 
rozmówców – reprezentantów organizacji pozarządowych i instytucji publicznych: 

A: – Proszę mi powiedzieć, czy są wypracowane jakieś procedury, regulaminy? 
– Tak, mamy swoje regulaminy świadczenia porad, one są opisane, kontaktu z beneficjentami, 
przepływu informacji i tych, które wynikają z różnego rodzaju zobowiązań ustawowych, i każdy 
regulamin mamy w szafie zamknięty. Przychodzi nowy prawnik, który chce udzielać porad, 
musi się z nim zaznajomić i podpisać. Jak podpisuje z nami porozumienie o współpracy, to też 
jest tam w jednym z paragrafów, że zaznajomił się i będzie przestrzegał tych wewnętrznych 
regulaminów? (NGO 6) 
 
A: – A czy mają Państwo spisany jakiś regulamin porad, który byłby dostępny dla tych osób, 
które po te porady się zgłaszają? 
– Nie, ale to w jakim celu miałoby to być? Oczywiście są procedury, to znaczy [...] jest takie 
zarządzenie Okręgowego Inspektora Pracy dotyczącego tego, jakie warunki musi spełnić, 
zresztą to jest na naszej stronie internetowej, jakie warunki musi spełnić osoba, która występuje 
do nas ze skargą bądź poradą, czyli co tam w tej treści musi być, prawda? No i później jest 
kwestia ustalenia z przepisów wewnętrznych, zarządzenia Głównego Inspektora Pracy, to jest w 
sprawie rozpatrywania skarg i udzielania porad prawnych. Na to jest generalnie tryby 
postępowania i po prostu, i w jakim terminie te porady mają być. Tam bardziej jest o skargach 
niż o poradach. W jakim mają być udzielone, no i później jest po prostu wewnętrzne 
uregulowanie, w jakich dniach te porady i godzinach są ustalone i [...] kto tych porad udziela. I 
to jest wystarczająca rzecz dla tego, dla sprawnego funkcjonowania tego organizmu. (IP 13) 
 
A: – Czy mają Państwo standardy świadczenia poradnictwa? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, 
to co one określają, w jakiej są formie i czy są przestrzegane? 
– Tak, jest to standard poufności, bezpłatności, bezstronności. Wszystko to jest opisane w 
naszym regulaminie, który panu wydrukujemy. (NGO 7) 
 
A: – Czy mają Państwo standardy świadczenia poradnictwa? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, 
to co one określają, w jakiej są formie i czy są przestrzegane? 
– Nie mamy  
A: – A dlaczego? 
– No bo nie mamy. Musimy mieć? Po prostu nie ma takich standardów, nie są wymagane, a 
poza tym myślę, że nie jesteśmy w stanie żadnych standardów spełnić, wszystko się wiąże z 
finansami. (IP 6) 
 
A: – Czy są jakieś, nie wiem, reguły, regulamin, standardy określone w stowarzyszeniu, tego typu 
porad? 
– Spisanych nic nie ma. To jest wszystko na zasadzie takich dobrych praktyk, ale niespisanych. 
To znaczy my, tak naprawdę, to jest kwestia przekazywania tego know-how z osoby na osobę, 
tak? Czyli, w tym naszym prawniczym telefonie, znaczy [niezrozumiałe, 32:37] które prowadziły 
telefon, to jest tylko przekazywane po prostu. Był taki moment, że [niezrozumiałe, 32:41] dwie 
osoby równoległe, potem jedna zostaje, właśnie ta jedna mi przekazała wszystko. Więc to jest 
tak, że po prostu jest kwestia tego, że, jakby, jest przekazane takie know-how – to jest taki 
trening u tej osoby, która udziela tych porad. I ja na przykład to tak miałam, że kilka dyżurów po 
prostu siedziałam z nią i po prostu patrzyłam, jak to się robi i [...] oczywiście to jest tak, że 
ustandaryzowane jest też to, rzeczywiście spisujemy każdą sprawę, mamy zeszyt. (NGO 4) 
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Świadomość potrzeby ustalonych, spisanych standardów jest raczej słaba, co – jak 
wspomniano – jest wspólną cechą podmiotów tak publicznych, jak i niepublicznych. Można 
się jednak pokusić o postawienie tezy, że mimo wszystko to podmioty niepubliczne będą 
bardziej skłonne do rozważań o możliwościach i sposobach standaryzacji poradnictwa. 
Lektura wywiadów pokazuje, że w wypadku podmiotów publicznych potrzeba standaryzacji jest 
mniejsza, ponieważ ich reprezentanci są przekonani, że wystarczające są przepisy prawa. Po co 
poszukiwać innych sposobów regulowania działalności poradniczej, skoro – jak to dosadnie 
ujął jeden z respondentów – „nie są one wymagane”? 

Pewnym argumentem na rzecz powyższej tezy mogą być również wyniki badań ilościowych, 
które pokazują, że to właśnie przede wszystkim w podmiotach niepublicznych spotkamy się ze 
spisanymi i stosowanymi w praktyce standardami. Brak rozbudowanych wymagań prawnych 
funkcjonowania podmiotów niepublicznych zachęca je do samoregulacji. Również nieliczne 
przykłady wypowiedzi uczestników badań jakościowych, świadczących o tym, że pewne 
specyficzne standardy są wypracowywane przez organizacje i stosowane praktyce, pochodzą 
właśnie od reprezentantów podmiotów niepublicznych. Oto jedna z tego rodzaju, nielicznych 
wypowiedzi: 

A: – Czy mają Państwo standardy świadczenia poradnictwa? Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, 
to co one określają, w jakiej są formie i czy są przestrzegane? 
– Jasne, jak najbardziej. Posiadamy standardy, podobnie jak inne poradnie prawne w Polsce, 
podlegamy pod Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która to fundacja jest taką 
organizacją, oczywiście pozarządową, ja mówię taką organizacją parasolową, która zajmuje 
się i wspiera ten ruch poradnictwa, te kliniczne nauczanie prawa, chodzi tu o poradnictwo 
prawne świadczone przez studentów. Poradni prawnych w Polsce jest teraz 25, z tego, co 
pamiętam, około 21 spełnia te standardy wyznaczone przez Fundację Studenckich Poradni 
Prawnych. Dlaczego o tym mówię, dlatego, że poprzez spełnianie tych standardów my mamy 
możliwość brania udziału w konkursach, o takie granty wewnętrzne, które przygotowuje 
fundacja, jeżeli nie spełniamy standardów, to automatycznie nie możemy brać udziału w 
konkursie. Więc wszystkim poradniom w Polsce zależy, żeby przestrzegać tych standardów. Te 
standardy znajdują się na stronie studenckiej poradni prawnej, na stronie fundacji, ale my je 
mamy także tutaj, u siebie w poradni, i tych standardów jest jedenaście. (SPP 1) 

Co interesujące, studia przypadku dają tutaj nieco bardziej wyrazisty obraz. Badacze analizujący 
konkretne instytucje byli w stanie dotrzeć do dokumentów (na przykład regulaminów czy zasad 
pracy doradców) zawierających spisane standardy. Również osoby, z którymi przeprowadzano 
rozmowy w ramach studiów przypadku, wydawały się bardziej świadome zasad, na podstawie 
których w ich organizacjach jest prowadzona działalność poradnicza. Poniżej zamieszczamy dwa 
przykładowe opisy standardów obowiązujących w dwóch badanych organizacjach. 
PRZYKŁADOWY OPIS STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA 
PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Biuro opiera swoją pracę na zasadach wynikających z założeń Związku Biur Porad Obywatelskich. Zgodnie z 
zasadami obowiązującymi w Związku Biur Porad Obywatelskich, standardy świadczenia poradnictwa 
zapewniają klientom zachowanie:  
 

1. poufności – doradcy biura porad obywatelskich zachowują tajemnicę zarówno w zakresie sprawy, z 
jaką przyszedł klient, jak i samej jego wizyty, 

2. bezpłatności – klienci nie ponoszą żadnych opłat z tytułu korzystania z porad w biurze porad 
obywatelskich, 

3. bezstronności – doradca, udzielając porady, kieruje się jedynie wiedzą, nie udziela porad na 
podstawie własnych opinii, przekonań czy wyznawanych wartości. Ponadto doradca nie opowiada 
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się po żadnej ze stron konfliktu, nie ocenia klienta i jego działań ani nie narzuca mu 
proponowanego przez siebie rozwiązania, 

4. niezależności – doradca, udzielając porady, kieruje się dobrem klienta, nie ma na względzie 
interesów kogokolwiek innego, 

5. samodzielności klienta – doradca nie podejmuje decyzji za klienta ani tym bardziej nie narzuca mu 
proponowanego przez siebie rozwiązania. Doradca wskazuje jedynie możliwe wyjścia sytuacji oraz 
plusy i minusy (konsekwencje) każdego z nich, 

6. otwartości dla wszystkich – klientem biura porad obywatelskich może zostać każdy, 
7. aktualności i rzetelności informacji – doradca udziela porad zgodnie z istniejącym systemem 

informacyjnym, obowiązującymi przepisami i ofertą innych organizacji działających na rzecz 
obywatela. 

 
 
PRZYKŁADOWY OPIS STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA 
PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Standardy obowiązujące w pracy zespołu informacyjno-konsultacyjnego wynikają przede wszystkim z etyki 
zawodowej psychologów. 
 
Są to na pewno standardy wynikające z podejścia etycznego psychologa. Są to, i my jakby w pracy, my tak 
merytorycznie odwołujemy się do na pewno do [...] jakby do wiedzy czy jakby tych standardów opracowanych 
przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (R11-D) 
 
Z wywiadu z jednym z doradców z zespołu informacyjno-konsultacyjnego wynika, że swoistymi 
standardami w działaniu tego zespołu są innowacyjność i ciągłe pogłębianie wiedzy. Aby uczyć się od 
wysokiej klasy specjalistów, organizacja podejmuje współpracę z podobnymi do siebie organizacjami 
zagranicznymi, organizuje wyjazdy edukacyjne, żeby móc obserwować tamtejszych specjalistów przy pracy, 
zaprasza ich do Polski na gościnne wykłady, seminaria i szkolenia. 
 

Ponadto – jak już wspomniano – uczestnicy badań jakościowych, odpowiadając na pytania o 
standardy, koncentrowali się głównie na pewnych podstawowych kwestiach technicznych i 
organizacyjnych związanych ze świadczeniem poradnictwa. Często opisywali oni po prostu 
procedurę obsługi interesanta. Oto przykładowe wypowiedzi: 

Mamy pokój specjalisty do spraw informacji prawnej, są dwa pokoje doradców, te 
pomieszczenia spełniają warunki poufności, intymności, są to pomieszczenia wydzielone, nie 
ma tam żadnych postronnych osób poza doradcą i klientem. W zamiejscowych oddziałach te 
punkty są zlokalizowane w urzędach wojewódzkich. Są to pomieszczenia wydzielone, również 
spełniające warunki poufności. (NGO 7) 
 
A: – A mają Państwo w ogóle jakieś procedury kontroli tej jakości czy dbania o jakość porad? 
– Znaczy, tak. Przy pisaniu sprawozdania z wykonania, z wykonania zadania, siłą rzeczy 
musimy to sprawdzić. To znaczy, tak: sprawdzane są ilość odpowiedzi, które zostały udzielone, 
prawda, przez prawnika. Ona pisze takie sprawozdanie i to jest weryfikowane. Pisze przy 
sprawozdaniu, pisze też procentowo [...] jakie zagadnienia, prawda, były poruszane, z jakiego 
zakresu i tak dalej. I to też tam można sobie sprawdzić. Na szkoleniach najpierw musi napisać 
program tych szkoleń, jakie zagadnienia będą realizowane, przedstawić coś w rodzaju 
konspektu, prawda, przeprowadzenia tych zajęć. No i tak to jest weryfikowane. Tak, jak mówię. 
Najlepszą weryfikacją, przynajmniej moim skromnym zdaniem, są skargi, a tych, tak jak mówię, 
jest śladowa ilość. (NGO 8) 
 
A: – A czy mają Państwo wypracowane jakieś standardy udzielania porad prawnych, do których 
dążycie albo których trzymacie się podczas udzielania porad? 
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– Mamy takie standardy, mamy [...] sposoby udzielania pomocy w sytuacjach kryzysowych, 
poradnictwa prawnego, wszystko jest po prostu opracowane przez zarząd i dyrektora. 
A: – I co one określają i w jakiej są formie? 
– Jest to, są to procedury, na przykład jeżeli chodzi o ośrodek interwencji kryzysowej, mamy 
procedury, regulamin tego ośrodka, kogo przyjmujemy, w jakiej sytuacji, co osoba, do czego jest 
taki mieszkaniec, taka mieszkanka zobowiązana, czego robić nie wolno, także to wszystko jest 
opracowane. Na co może liczyć, z jakich form skorzystać, także mamy takie procedury, są. (IP 
12) 

Podsumowując, kwestia standaryzacji bezpłatnego poradnictwa wydaje się na razie dość 
abstrakcyjnym zagadnieniem, przynajmniej z punktu widzenia reprezentantów podmiotów 
świadczących tego rodzaju usługi. Powodów jest kilka. Po pierwsze, zakres poradnictwa (o czym 
była już mowa) obejmuje najczęściej kwestie podstawowe i zwykle ogranicza się do udzielania 
prostych informacji. Po drugie, opis sposobów świadczenia porad pokazuje, że albo opierają się 
one na utartych zwyczajowych praktykach, które – zdaniem respondentów – nie wymagają 
ujmowania ich w kategorii standardów, albo, jak w wypadku podmiotów publicznych, odwołują się 
niemal wyłącznie do przepisów prawa. Potrzeba wypracowywania standardów poradnictwa po 
prostu nie jest dostrzegana. Warto również zaznaczyć, że jest to w pewnej mierze pochodna 
sytuacji, w której de facto nie mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać systemem 
bezpłatnego poradnictwa w Polsce. Gdyby tego rodzaju system istniał, wówczas musiałyby 
również istnieć kryteria, jakie podmioty są jego częścią, jakie zaś nie są, a co za tym idzie – jakie 
standardy muszą spełnić, żeby być weń włączone. 

 

3.3.2. Promocja i informowanie o działalności poradniczej 
Omówienie wyników badań ilościowych 

Do najpopularniejszych sposobów informowania o działalności należą: zamieszczanie informacji 
w Internecie (50%), wywieszanie informacji w instytucjach publicznych (33%), informowanie przez 
plakaty, ulotki (33%) i w mediach (21%). Instytucje niepubliczne częściej wskazywały, że korzystają 
z informowania o działalności przez Internet oraz za pomocą plakatów i ulotek. Można odnieść 
wrażenie, że podmioty te prowadzą bardziej nasilone działania informacyjne. Jednocześnie warto 
pamiętać, że 20% ogółu instytucji nie prowadzi działań informacyjnych. 
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Wykres 24. B1. W jaki sposób docierają Państwo z informacją o możliwości skorzystania z Państwa 
poradnictwa? Wyniki badania CAWI. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

 
Innymi sposobami propagowania działalności w Internecie były: informowanie przez własną 

stronę internetową, stronę internetową instytucji publicznej lub w gazetach i portalach 
internetowych. 

Respondenci mieli możliwość wymienienia innych sposobów informowania o działalności, z 
których korzystają, a były to: informacje przekazywane bezpośrednio (w terenie), przez polecenie, 
przez reklamy w mediach oraz za pośrednictwem innych instytucji. 

 
Wykres 25. B1. Informowanie w Internecie – w jaki sposób? Wyniki badania CAWI. Różnice między 

grupami nieistotne statystycznie 
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Omówienie wyników badań jakościowych 

W większości wypadków, na co wskazują także dane ilościowe, podmioty zajmujące się 
poradnictwem ograniczają się w swoich działaniach informacyjnych jedynie do 
podstawowych czynności. Można by to określić mianem „biernej polityki informacyjnej i 
promocyjnej”. Docierają do potencjalnych beneficjentów, zawężając działalność informacyjną 
jedynie do kręgu tych, którzy już korzystają z ich pomocy (jeśli na przykład organizacja świadcząca 
porady prawne specjalizuje się w problematyce osób niepełnosprawnych, to tylko z tej grupy będą 
się rekrutować beneficjenci pomocy prawnej), lub stosując bardzo podstawowe formy – przez 
strony internetowe, rzadziej przez kampanie czy specjalne wydarzenia lub imprezy w rodzaju 
„tygodnia ofiar przestępstw” organizowanego przez sądy. W niektórych wypowiedziach pojawił się 
wątek wspólnego propagowania poradnictwa przez podmioty publiczne i niepubliczne – 
organizacje pozarządowe informują na przykład o możliwości uzyskania pomocy prawnej w 
ośrodkach pomocy społecznej i vice versa. 

Czasem, chcąc dotrzeć do potencjalnych beneficjentów, organizacje i instytucje zajmujące 
się poradnictwem współpracują z lokalnymi mediami. Przykłady bardziej przemyślanych i 
rozbudowanych kampanii informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych pojawiały się 
jednak rzadko. Zilustrujmy je wypowiedzią jednego z rozmówców i przykładami ze studiów 
przypadku: 

Prowadzimy kampanię informacyjną, czyli jest informacja w prasie lokalnej, [w dwóch] 
telewizjach kablowych na terenie [nazwa miasta], jest informacja w Radio [nazwa]. Jest 
informacja w postaci informatorów o udzielanych poradach prawnych i obywatelskich. Idzie co 
miesiąc taka informacja z harmonogramem dyżurów prawników i doradców obywatelskich do 
powiatowego urzędu pracy w [nazwa miasta]. Do gminnych ośrodków pomocy społecznej, do 
urzędów powiatu [nazwa powiatu], do sądu, policji, do powiatowego centrum pomocy 
rodzinie. Także do wszystkich tych instytucji, do których przychodzą obywatele. Poza tym 
jeszcze zastosowaliśmy taki manewr przekazywania informacji do parafii, że takie biuro istnieje, 
że udzielamy takich porad – i taką informację zamierzamy po raz kolejny powtórzyć, ale to 
dopiero we wrześniu. Ponieważ w tym okresie wakacyjnym jakoś tak ludzie tego nie słuchają. 
(NGO 7) 
 

PRZYKŁAD PRAKTYKI W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI PORADNICZEJ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
(NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Biuro porad obywatelskich stara się dotrzeć do potencjalnych klientów, dywersyfikując źródła i kanały informacji. 
Fundacja prowadzi stronę internetową, wydaje informatory dotyczące poradnictwa, drukuje ulotki, które są 
kolportowane także za pośrednictwem instytucji z otoczenia biura porad obywatelskich (powiatowy urząd pracy, urzędy 
gmin itp.), zamieszcza ogłoszenia w prasie lokalnej, wywiesza plakaty, stara się, aby punkty, w których przyjmują 
doradcy, były dobrze oznakowane. Doradcy i klienci zgodnie jednak twierdzą, że najczęstszym źródłem informacji o 
biurze porad obywatelskich dla potencjalnych klientów są osoby, które już skorzystały z porad w biurze. 
 
Z elektronicznej bazy danych służącej do ewidencji klientów i spraw są generowane informacje, skąd klienci dowiedzieli 
się o biurze porad obywatelskich. Zgodnie z danymi za 2011 rok, najwięcej klientów dowiaduje się o biurze porad od 
znajomych, a także od przedstawicieli instytucji, z którymi mają do czynienia, na przykład urzędów gmin, ośrodków 
pomocy społecznej. 
 
Klienci w wywiadach potwierdzili, że informacja o istnieniu biura porad obywatelskich i świadczonych przez nie 
poradach jest przekazywana z ust do ust. Cennym źródłem informacji i skutecznym narzędziem promocji okazują się 
więc zadowoleni z biura porad obywatelskich klienci. 
 
Media – trzecie najpopularniejsze źródło informacji – do którego biuro porad obywatelskich zalicza także materiały 
promocyjne i oznakowanie biura, dla niektórych klientów również stanowią kluczowe źródło informacji o poradnictwie. 
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PRZYKŁAD PRAKTYKI W ZAKRESIE PROMOCJI DZIAŁALNOŚCI PORADNICZEJ W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
(NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Z przeprowadzonych wywiadów wynika duża aktywność i autentyczne zaangażowanie w wychodzeniu do 
społeczeństwa z informacją na temat działalności stowarzyszenia, w tym udzielanego poradnictwa prawnego. 
Stosowane są następujące kanały rozpowszechniania informacji: 

• nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami – informowanie o działalności stowarzyszenia i zostawianie 
ulotek, które pracownicy instytucji mogą wręczać zainteresowanym osobom, 

• przeprowadzanie spotkań informacyjnych skierowanych bezpośrednio do społeczeństwa, przede wszystkim w 
szkołach, 

• udział w takich imprezach, jak pikniki, dni miasta, 
• strona internetowa stowarzyszenia, 
• programy w lokalnej telewizji. 

 
Mimo stosowania tak wielu kanałów komunikacji, klienci pytani o źródło wiedzy na temat stowarzyszenia wskazują 
przede wszystkim znajomych oraz spotkania informacyjne. Również z wywiadów przeprowadzonych z klientami 
stowarzyszenia wynika pierwszeństwo środowiska znajomych jako źródła wiedzy na temat możliwości skorzystania z 
bezpłatnego poradnictwa. 

 
3.3.3. Finansowanie i koszty działalności poradniczej 
Omówienie wyników badań ilościowych 

Źródła finansowania są różne w zależności od rodzaju podmiotu. Instytucje publiczne 
najczęściej korzystają ze środków administracji samorządowej (co jest dość oczywiste, zważywszy, 
że w próbie znalazło się wiele jednostek podległych samorządowi), później – kolejno – ze środków 
administracji rządowej i środków własnych (pozyskiwanych na przykład z grantów czy darowizn) 
lub funduszy unijnych. 

Instytucje niepubliczne korzystają zaś najczęściej ze środków własnych, środków administracji 
samorządowej, środków administracji rządowej i środków unijnych. Rodzaj finansowania jest silnie 
związany z charakterem działalności poradniczej. 
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Wykres 26. F4. Jakie jest główne źródło finansowania Państwa poradnictwa w ostatnich dwóch 
latach? Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 

 
Jeśli chodzi o możliwość oszacowania kosztów świadczenia usług poradniczych, to w tym 

wypadku, niestety, uzyskaliśmy jedynie wycinkowe dane. Przyczyną jest między innymi brak 
standaryzacji działań usługodawców, który w konsekwencji przekłada się na brak prowadzenia 
ewidencji, a co za tym idzie – wywołuje problemy z określeniem miesięcznych łącznych kosztów 
prowadzenia poradnictwa. Stąd bardzo wysoki odsetek braku lub odmowy odpowiedzi (81%). 
 



66 
 

Wykres 27. F1. Jakie są średnie miesięczne łączne koszty prowadzenia poradnictwa w Państwa 
instytucji (organizacji, firmie)? Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 
(na podstawie testu chi-kwadrat) 
 

 
Instytucje, które podawały wielkość miesięcznych kosztów, zwykle czyniły to szacunkowo, na 

przykład podając średnie godzinowe wynagrodzenie prawnika w branży organizacji 
pozarządowych albo dzieląc roczny koszt przez liczbę porad. 

 
Wykres 28. F3. Czy są Państwo w stanie podać koszt udzielenia jednej porady (informacji) przez 

Państwa instytucję (organizację, firmę)? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. 
Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
 

 
Tabela 11. F3. Czy są Państwo w stanie podać koszt udzielenia jednej porady (informacji) przez 
Państwa instytucję (organizację, firmę)? 

  Liczba wskazań 
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Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 

25 złotych – średnie roczne koszty 
działalności biura porad obywatelskich (9 
tysięcy złotych) w stosunku do średniej 
rocznej liczby udzielonych porad (350) 

1 0 1 

2 

50 złotych 
1. Porada trwa godzinę lub półtorej 

godziny. Tyle średnio wynosi czas 
pracy doświadczonego prawnika w 
sektorze organizacji 
pozarządowych. 

2. Koszt wynagrodzenia prawnika plus 
dodane drobne koszty lokalu, 
mediów, telefonu, dzielony przez 
liczbę godzin udzielanych porad 
dzielonych przez średnią liczbę 
korzystających osób. 

1 3 4 

3 
59 złotych – koszt wynika z zapytań 
ofertowych kierowanych do potencjalnych 
usługodawców 

1 1 2 

 RAZEM 3 4 7 

 
Na podstawie deklaracji podmiotów, które były w stanie podać ten koszt, można 

zaobserwować, że instytucje niepubliczne ponoszą blisko czterokrotnie większy koszt niż 
usługodawcy publiczni. Średni poziom dla ogółu wyniósł 3574,70 złotych.  
 
Tabela 12. F1. Jakie są średnie miesięczne łączne koszty prowadzenia poradnictwa w Państwa 
instytucji (organizacji, firmie)? Statystyki opisowe 

  Średnie 

Lp.  
Ogółem 
(N = 88) 

Niepubliczne 
(N = 22) 

Publiczne 
(N = 66) 

1 Średnie miesięczne koszty (w złotych) 3574,70 7961,90 2147,90 

  Mediany 

2 Średnie miesięczne koszty (w złotych) 1500 3500 1000 

  Odchylenia standardowe 

3 Średnie miesięczne koszty (w złotych) 7944,43 13 497,82 4124,03 
 

Instytucje niepubliczne mają dokładniejsze informacje na temat szczegółowych pozycji 
kosztowych – jedynie 6% miało trudności z ich określeniem. Wśród usługodawców publicznych 
dotyczyło to aż co trzeciej instytucji (31%). Analizując pozostałe pozycje, można zauważyć, że 
instytucje niepubliczne mają znacznie więcej pozycji kosztowych, z których najważniejsze są 
związane z kosztami pracy doradców czy kosztami obsługi administracyjnej, z kolei największe 
różnice dotyczą kosztów lokalowych (45% dla niepublicznych i 17% dla publicznych). Warto jednak 
zauważyć, że część nieujawnionych kosztów instytucji publicznych mogłaby wyrównać te 
dysproporcje. 
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Wykres 29. F2. Jakie są główne pozycje kosztów prowadzenia poradnictwa? Proszę wskazać trzy 
największe pozycje kosztowe spośród tych, które za chwilę Panu/Pani przeczytam. 
Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 

 
 
 

Estymację kosztów próbowano przeprowadzić na podstawie wielkości wydatków, ale tutaj 
również respondenci mieli trudność z podaniem sumy wydatków organizacji w 2011 roku. 
Najwięcej (28%) instytucji publicznych zadeklarowało przedział od 101 do 500 tysięcy złotych, w 
wypadku podmiotów niepublicznych było to 18% deklaracji. 
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Wykres 30. F6a. A czy może podać Pan/Pani, w jakim przedziale mieści się wielkość wszystkich 
wydatków Państwa instytucji (organizacji, firmy) w 2011 roku? Wyniki badania CAWI. 
Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 
 

 



70 
 

Wykres 31. F8. Proszę wymienić wszystkie źródła finansowania poradnictwa w 2011 roku – proszę 
podać nazwę źródła, ewentualnie nazwę programu, projektu, z którego pochodziły 
środki. Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 
0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 

 
Główne źródła finansowania pokrywają się ze źródłami dodatkowymi. W tych ostatnich warto 

zwrócić uwagę na istotny udział źródeł unijnych (środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) – z tak zwanych projektów systemowych – i środków od 
prywatnych donorów. 

Zdecydowana większość usługodawców (86%) uważa, że nie ma kosztów, na które trudno jest 
zdobyć dofinansowanie, niezależnie od typu instytucji. Jeśli koszty te się pojawiały, były to 
najczęściej koszty opłacenia pracowników i koszty administracyjne. 
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Wykres 32. F5. Czy są jakieś rodzaje kosztów, na których pokrycie szczególnie trudno jest pozyskać 
finansowanie? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między grupami 
nieistotne statystycznie 

 
Ze środków unijnych korzystają częściej instytucje niepubliczne (67% wskazań w stosunku do 

15% deklaracji instytucji publicznych). 
 
Wykres 33. F9. Czy w finansowanie Państwa działalności w obszarze poradnictwa są 

zaangażowane środki Unii Europejskiej? Wyniki badania CAWI. Braki danych 
pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 

 
Respondenci mieli jednak problemy ze wskazaniem konkretnych programów unijnych, 

najczęściej posługiwali się bowiem ogólnymi kategoriami (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, 
program aktywizacji zawodowej i projekty systemowe, Europejski Fundusz Społeczny). 
 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Opis sposobu finansowania poradnictwa w zasadzie nie jest ani skomplikowany, ani nie zawiera 
niespodzianek (może poza trybem „abonamentowego” pozyskiwania środków na działalność 
poradniczą, stosowanym przez jedną z organizacji pozarządowych – o czym szerzej w ramce 
poniżej). Podmioty publiczne i niepubliczne w większości wypadków pokrywają koszty działalności 
poradniczej z własnych środków. W instytucjach publicznych są to po prostu pieniądze wydzielane 
z ich ogólnych budżetów i przeznaczane na pokrycie kosztów udzielania porad – przede wszystkim 
wynagrodzenia osób zaangażowanych w ten rodzaj aktywności. W zależności o typu instytucji są to 
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środki pochodzące albo z budżetu państwa, albo z budżetów jednostek samorządowych. Istnieje 
również pewna kategoria specyficznych źródeł, jak „fundusz kapslowy” – powstający z opłat, jakie 
przedsiębiorcy wnoszą w związku z uzyskaniem zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z tym, że środki 
te są także wykorzystywane na potrzeby specyficznego poradnictwa – dla ofiar uzależnienia od 
alkoholu. W wypadku związków zawodowych głównym źródłem finansowania działalności 
poradniczej są środki własne organizacji, pochodzące po prostu ze składek członkowskich. 

Nieco bardziej złożona jest sytuacja organizacji pozarządowych, rzadko bowiem mają one 
własny majątek. Najczęściej zresztą – w wypadku organizacji członkowskich – środki ze składek nie 
są wystarczające, aby sfinansować z nich działalność poradniczą. W organizacjach pozarządowych 
własne środki są więc de facto pieniędzmi zdobywanymi dzięki grantom od innych organizacji (na 
przykład Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności), dotacjom od samorządów lub urzędów 
centralnych (ministerstw), z różnych konkursów lokalnych lub centralnych (na przykład z Funduszu 
Inicjatywy Obywatelskich) i ze środków unijnych. Nie są to zatem środki „własne” w pełnym tego 
słowa znaczeniu – pochodzące na przykład z kapitału żelaznego (którego właściwe żadna 
organizacja poradnicza nie ma) czy z działalności gospodarczej. 

Interesująca jest z kolei sytuacja studenckich poradni prawnych. Ze zgromadzonego materiału 
wynika bowiem, że wkład finansowy uczelni w funkcjonowanie tych podmiotów jest raczej 
znikomy (podobnie zresztą jak rzeczowy). Polega on na przykład na tym, że wydział, przy którym 
funkcjonuje poradnia, pokrywa pensje recepcjonisty i koszty utrzymania lokalu. Poradnie, 
podobnie jak organizacje pozarządowe, ubiegają się zatem o dofinansowanie w formie dotacji 
(głównie ze środków organizacji pozarządowych udzielających tego rodzaju wsparcia). 

Jak już wspomniano, czasem podmioty świadczące poradnictwo korzystają także ze środków 
unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Dotyczy to zarówno organizacji 
pozarządowych, jak i instytucji publicznych, zwłaszcza samorządowych. Realizują one projekty 
systemowe dotyczące poradnictwa lub mające przynajmniej jakiś komponent związany z tą 
tematyką. 

Tradycyjnie kwestia finansowania jest również jednym z największych problemów 
podnoszonych przez respondentów (o przeszkodach w działalności poradniczej piszemy szerzej w 
podrozdziale 3.4). Rozmówcy – reprezentujący instytucje zarówno publiczne, jak i niepubliczne – 
wielokrotnie sygnalizowali, że możliwości uzyskania funduszy na prowadzenie poradnictwa są 
niewielkie. Dotyczy to jednak przede wszystkim organizacji pozarządowych i studenckich poradni 
prawnych. Ilustracją tego problemu mogą być następujące wypowiedzi: 

Szczerze powiem, to jest problem najbardziej bolesny, no bo jeśli chodzi o zespół i warunki 
lokalowe, i doświadczenie, i kwalifikacje, to wszystko jest w porządku. Sprawa finansowania 
jest ciągłą walką o pieniądze. My nie mamy żadnego stałego źródła finansowania. Tylko 
startowanie w konkursach i pozyskiwanie dotacji w ramach konkursów. W tym roku 
składałyśmy [wniosek] do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, niestety, bezskutecznie. Do 
Funduszy Szwajcarskich. Bezskutecznie. Bardzo dobrze oceniony projekt merytorycznie, ale za 
mało punktów. To, co pozwala przetrwać nam w tym roku, to jest urząd miasta, to jest konkurs, 
ale ogłoszony po raz pierwszy. Nie powiem, po naszych intensywnych staraniach 
ubiegłorocznych, że wreszcie ogłoszono konkurs, gdzie napisano, że to jest na poradnictwo 
obywatelskie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Po raz pierwszy taki konkurs, 
gdzie przyznano nam dotację w kwocie 20 tysięcy złotych. Bo w zeszłym roku mogłyśmy się 
ubiegać na poradnictwo dla osób dotkniętych problemem alkoholizmu. To jest bardzo wąska 
grupa. Niewielka część naszych klientów – i w zeszłym roku dostaliśmy 3 tysiące złotych. To jest 
bardzo niewiele. W tym roku, powiedzmy, ten samorząd uratował nam trochę życie, bo nie 
byłoby w ogóle na opłaty na nic. W tym roku [to] jedyne źródło. Złożyłyśmy do marszałka i 
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czekamy na rozstrzygnięcie. Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
[na] poradnictwo dla niepełnosprawnych. Największym problemem jest to, że na taką 
działalność, która jest bardzo potrzebna, o czym świadczy chociażby liczba klientów i duża 
liczba tych osób, które potrzebują tego wsparcia, że w konkursach trzeba ciągle wymyślać coś 
nowego. (NGO 2) 
Znaczy [...] generalnie [...] jakiś czas temu były to granty fundacji. Teraz wiem, że żadnego 
konkursu obecnie nie ma. Wiem, że w poprzednim konkursie też nie braliśmy udziału. Mamy 
jakieś środki tam swoje na koncie i to jest to, z czego tutaj tak naprawdę funkcjonujemy. To już 
są takie drobne środki, ale myślę, że tutaj, jeśli chodzi o wsparcie wydziału, to jeżeliby się 
okazało, że już nie mamy pieniążków na papier, to wydział będzie jak najbardziej zapewniać, 
chociaż jeszcze takich sytuacji nie było, bo od kiedy ja funkcjonuję w poradni, to wiem, że [...] 
znaczy, od kiedy ja przyszłam do poradni, to już było tak, że poradnia miała jakieś tam środki na 
koncie i na razie byliśmy samowystarczający, jeżeli o to chodzi. (SPP 2) 

Warto również odnotować, że jeden z rozmówców, reprezentujący kancelarię prawną 
świadczącą usługi pro bono, przypomniał o nierozwiązanym problemie podatku VAT od porad 
prawnych udzielanych nieodpłatnie przez podmioty prywatne. Opodatkowanie tego rodzaju 
działalności skutecznie zniechęca kancelarie do zaangażowania się w bezpłatne poradnictwo. 
„ABONAMENTOWA” PRAKTYKA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ PORADNICZĄ (NA 
PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Poradnictwo związane z pomocą psychologiczną, pedagogiczną, w tym sesje terapeutyczne, są dla 
wszystkich klientów [nazwa organizacji] nieodpłatne. W wypadku poradnictwa prawnego postawiono 
klientom warunki finansowe. Każdy, kto chce skorzystać z porady prawej, musi uiścić opłatę w wysokości 30 
złotych rocznie. Opłata ma jednak bardziej charakter symboliczny, ponieważ każdy taką opłatę uiszcza raz w 
roku, bez względu na to, ile razy jeszcze będzie korzystał z tych porad. 
 

Wprowadzono coś takiego, jak opłata rejestracyjna, to jest jednorazowa opłata, [...] gdy ktoś w ogóle 
zaczyna korzystać z pomocy [nazwa organizacji], to jest to opłata w tej chwili 30 złotych. I jest to 
jednorazowa opłata i potem, nawet jak ktoś chodzi sto tysięcy razy, to jest to raz. [...] Natomiast żadnych 
innych dodatkowych opłat klient nie, nie ponosi. (R1-D) 

 
Samym klientom ta opłata nie przeszkadza. Doceniają, że za tak niewielką kwotę mogą korzystać dowolną 
liczbę razy z fachowego doradztwa prawnego. 
 

Podsumowując, to przede wszystkim finansowanie pracy doradców, nawet nie infrastruktura 
czy sprzęt, w który podmioty publiczne i niepubliczne mogą się zaopatrywać, prowadząc 
jednocześnie działalność w innych obszarach, jest największym problemem. Brak źródeł, z których 
można byłoby pozyskiwać środki na zatrudnianie osób świadczących porady czy współpracę z nimi 
na innych zasadach (na podstawie umowy-zlecenia czy umowy o dzieło), skutecznie blokuje nie 
tylko rozwój poradnictwa, ale także ogranicza możliwości podnoszenia kwalifikacji osób w nią 
zaangażowanych. Utrudnia również, czasem nawet uniemożliwia, utrzymanie działalności 
poradniczej. 
 

3.3.4. Zasoby ludzkie podmiotów zajmujących się poradnictwem 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Osobami, które najczęściej udzielały porad prawnych i obywatelskich, byli pracownicy socjalni 
oraz adwokaci i radcy prawni. W instytucjach publicznych porad udzielają najczęściej pracownicy 
socjalni (definiowani bardzo ogólnie) różnego szczebla, z kolei usługodawcy niepubliczni częściej 
zatrudniają do tego celu prawników. Respondentów pytano o typ wykształcenia osób 
udzielających porad. Spośród wielu wymienionych rodzajów wykształcenia najczęściej podawano: 
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wyższe pedagogiczne, wyższe prawne, wyższe psychologiczne lub wykształcenie potrzebne do 
pracy socjalnej. 

Zdecydowana większość (93%) osób udzielających porad i informacji w instytucjach 
publicznych jest przygotowywana do świadczenia usług – w wypadku instytucji niepublicznych 
była to połowa (53%) osób. Przygotowanie do pracy świadczących usługi poradnictwa polega 
najczęściej na szkoleniu tych osób lub jest związane z nauką w trakcie pracy albo z rozmowami. 

Szkolenia podnoszące kompetencje w wypadku instytucji publicznych najczęściej dotyczą 
zagadnień z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania różnym patologiom lub są związane ze 
zmianami przepisów prawa. W instytucjach niepublicznych szkolenia najczęściej dotyczą pracy z 
beneficjentem oraz zmian standardów i przepisów. 

 
Wykres 34. C1. Kto w Państwa instytucji (organizacji, firmie) udziela informacji i porad osobom 

indywidualnym? Proszę wskazać wszystkie kategorie osób. Wyniki badania CATI. 
Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Wykres 35. C1c. Czy osoby, które udzielają informacji i porad, są przygotowywane do tego przez 
Państwa instytucję (organizację, firmę) przed przystąpieniem do świadczenia usług? 
Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na 
podstawie testu chi-kwadrat) 
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Wykres 36. C1c. Czy osoby te są przygotowywane przez instytucję? Wyniki badania CAWI. Braki 

danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Wykres 37. C3. Czy osoby te są wynagradzane za swoją pracę? Wyniki badania CATI. Różnice 
między grupami nieistotne statystycznie 

 
Większość instytucji płaci swoim pracownikom za udzielanie porad prawnych i obywatelskich 

(65% ogółu podmiotów). Rzadziej swoich pracowników wynagradzają instytucje niepubliczne 
(59%) niż publiczne (66%). 

 
 

Wykres 38. Proszę podać, ile osób otrzymuje wynagrodzenie (niezależnie od jego wysokości i 
formy)? Wyniki badania CATI. Braki danych pominięto 
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Wykres 39. Proszę podać, ile osób wykonuje swoją pracę jako wolontariusze. Wyniki badania CATI. 
Braki danych pominięto 

 
Przedstawiciele instytucji publicznych częściej niż przedstawiciele instytucji niepublicznych 

deklarowali, że korzystają z pomocy prawników z profesjonalnych kancelarii prawnych. Blisko 39% 
respondentów reprezentujących instytucje publiczne deklarowało, że korzysta z pomocy 
prawników bezpłatnie, z kolei 18% – odpłatnie. W wypadku przedstawicieli instytucji publicznych 
proporcje te były odwrotne – 30% korzysta z pomocy odpłatnie, a 7% bezpłatnie, jednocześnie 
instytucje niepubliczne rzadziej korzystają z pomocy prawników. 
 
Wykres 40. C4. Czy korzystają Państwo z pomocy prawników z profesjonalnych kancelarii 

prawnych? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na 
poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
 

 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Ponownie dane jakościowe pozwalają na nieco głębszy wgląd w charakter zatrudnienia w 
podmiotach zajmujących się poradnictwem. Zarówno z badań ilościowych, jak i wywiadów wynika, 
że – ogólnie – w gronie osób doradzających dominują dwie grupy. Są to przede wszystkim 
prawnicy (co nie powinno specjalnie zaskakiwać), w tym: adwokaci, radcy prawni, osoby z 
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wykształceniem prawniczym lub zdobywający je na wydziałach prawa (w ramach studiów, przez 
studenckie poradnie prawne), ale także sędziowie, prokuratorzy i inni pracownicy wymiaru 
sprawiedliwości lub urzędnicy. 

Drugą grupą doradców, równie często opisywaną przez rozmówców, są jednak osoby, które 
roboczo określmy mianem „specjalistów”. Do tej grupy zaliczyliśmy wszystkich tych, którzy nie 
wykonują żadnego zawodu prawniczego, nie mają wykształcenia w zakresie prawa, ale mają 
wiedzę i kompetencje w danej dziedzinie (na przykład w zakresie problemów związanych z 
zatrudnieniem i wykonywaniem pracy czy opieką nad dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi). O 
tym, kogo zaliczali do tej grupy rozmówcy, wyjaśnią dwa przykładowe cytaty z przeprowadzonych 
wywiadów: 

Trzon zespołu od lat jest w zasadzie ten sam. To znaczy udzielaniem porad zajmuje się 
koleżanka, jeszcze jedna koleżanka i trzecia koleżanka, która najkrócej u nas pracuje, ale od 
2006 roku. Tutaj koleżanka, która nam towarzyszy, ma wykształcenie wyższe rolnicze. Ma takie 
doświadczenie, że niejednego prawnika by przewyższyła. Jest praktykiem. Też pedagogiczne, 
ale tutaj przyszłam i zostałam. (NGO 2) 
Tutaj, w biurze w [nazwa miasta], porad prawnych udziela dwoje radców prawnych, są to dwie 
kobiety wiek koło 50 lat, doświadczenie zawodowe na pewno 20 lat, natomiast doradcami 
obywatelskimi jest jeden mężczyzna, emeryt, były starosta, doktor nauk rolniczych, drugą osobą 
jest dyrektor powiatowego urzędu pracy w [nazwa miasta], to jest kobieta, około 50 lat, na 
stanowisku dyrektora około 15 lat. Trzecią osobą jest dyrektor szpitala psychiatrycznego w 
[nazwa miasta], z uniwersytetu [nazwa uczelni], kobieta, jest po prawie, po administracji. (NGO 
7) 

Jak łatwo się domyślić, osoby takie („specjaliści”) stanowią trzon doradców (jak to 
słusznie określił jeden z rozmówców) przede wszystkim organizacji pozarządowych. 
Pojawiają się również często w związkach zawodowych. Z kolei osoby o wykształceniu 
prawniczym i (lub) wykonujące zawody prawnicze dominowały przede wszystkim w instytucjach 
publicznych i (co łatwo zrozumieć) w studenckich poradniach prawnych. Niemniej jednak, zarówno 
w jednej, jak i drugiej grupie podmiotów pojawiały się oba wspomniane typy osób. 

W kategorii „specjalistów” mieszczą się również pracownicy socjalni, którzy tak licznie zostali 
wskazani przez respondentów w badaniu ilościowym. Oni także, jak wynika z wywiadów, pełnią 
funkcję doradców – głównie w instytucjach publicznych, takich jak powiatowe centra pomocy 
rodzinie czy miejskie ośrodki pomocy społecznej. 

Trzecią grupą osób są wolontariusze. Gdyby opierać się wyłącznie na wynikach badań 
jakościowych, można by wnosić, że są oni obecni niemal wyłącznie w organizacjach 
pozarządowych. Trzeba jednak zastrzec, że również z wypowiedzi reprezentantów biur poselskich i 
senatorskich można wywnioskować, że pracują dla nich społecznicy (na przykład prawnicy 
dyżurujący w biurach pro bono). Nie są jednak określani mianem wolontariuszy. Obsługują od 
strony prawnej biuro, a przy okazji posłowi czy senatorowi wyświadczają przysługę, doradzając 
osobom, które przychodzą tam ze swoimi problemami. Tego rodzaju „wolontariat” dobrze opisał 
jeden z rozmówców z biura poselskiego: 

I wtedy zrodził się ten pomysł z zaprzyjaźnionym nam mecenasem, żeby [...] te porady po prostu 
udzielać – i tych ludzi kierowaliśmy na te porady prawne. Mecenas ma doświadczenie 
zawodowe, bo pan mecenas jest wspólnikiem, współwłaścicielem kancelarii, tak? Nie 
pamiętam, jak się nazywa, ale jak najbardziej to doświadczenie ma. I to jest po prostu znajomy 
posła, jakby nie wzięliśmy go z ulicy, tak? To jest młody, bo jest, ale naprawdę ma wiele 
sukcesów za sobą, to [...]. Pracuje nieodpłatnie. (BP/BS 1) 
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Na marginesie warto zadać pytanie o formalną stronę takiego poradnictwa. W zasadzie 
powinno ono bowiem być uregulowane jakąś umową, choćby z tego względu, że świadczenie 
porad – nawet pro bono – podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.  

 
PRZYKŁADOWY OPIS ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ PORADNICTWEM W ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Od doradców obywatelskich nie wymaga się posiadania wykształcenia prawniczego. Pracę doradców 
obywatelskich wykonują pracownicy socjalni lub doradcy zawodowi. Mimo że wśród wymagań stawianych 
kandydatom na kierowników biura było wymienione między innymi wykształcenie prawnicze lub z zakresu 
administracji, to wśród osób pełniących tę funkcję nie ma prawników. 
 
Prawnicy zatrudnieni w biurze pracują na umowę zlecenie, dyżurując cztery godzinny dziennie przez cztery 
dni w tygodniu. Spotkania z prawnikami są wcześniej umawiane na konkretny dzień i konkretną godzinę. 
Według relacji jednej z pracownic biura, ustalenia wewnętrzne przewidują, że czas przeznaczony na 
udzielenie indywidualnej porady nie powinien przekraczać 30 minut. 
 
Od pracowników wymagano wykształcenia w zakresie administracyjnym lub społecznym, niekoniecznie 
prawniczym. Zwracano szczególną uwagę na doświadczenie i umiejętność komunikacji.  
 
Wśród doradców obywatelskich pracuje trzech czy czterech pracowników socjalnych (posiadających takie 
wykształcenie lub doświadczenie pracy w ośrodku pomocy społecznej). 
 
Przed przystąpieniem do pracy pracownicy przeszli wstępne szkolenie z zakresu komunikacji, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach i radzenia sobie z trudnym klientem. Wiedza zdobyta w pierwszej edycji projektu 
pozwoliła także na opracowanie najważniejszych zagadnień z dziedziny przepisów prawnych najczęściej 
poruszanych przez klientów. Istnieje ponadto cykl spotkań i szkoleń aktualizujących wiedzę z zakresu 
przepisów. Ostatnie szkolenie, zorganizowane dwa miesiące temu, dotyczyło najważniejszych zmian w 
prawie cywilnym. Co pół roku, w czasie, kiedy są przeprowadzane szkolenia, są także organizowane 
spotkania ewaluacyjne pracowników wszystkich biur. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i wiedzy 
oraz dyskusja na temat najczęściej występujących problemów. 
 
PRZYKŁADOWY OPIS ZESPOŁU ZAJMUJĄCEGO SIĘ PORADNICTWEM W ORGANIZACJI 
POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
W biurze jest sześcioro doradców, trzy kobiety i trzech mężczyzn (w tym sama dyrektor ma uprawnienia 
doradcy i niekiedy pełni taką funkcję), część osób ma wykształcenie prawnicze, część nie ma takiego 
wykształcenia. Wszyscy byli przygotowywani do udzielania porad przez szkolenia z samego poradnictwa i 
udzielania porad (sposobu prowadzenia rozmowy itp.). Doradcy są zobowiązani do stałego podnoszenia 
swoich kwalifikacji. Wszyscy doradcy otrzymują wynagrodzenie za pracę, większość ma umowy o pracę. 
Zakładając pełną swobodę zatrudnienia, pani kierownik wolałaby jednak prawników, ale – jej zdaniem – nie 
ma skąd ich brać, poza tym osoby takie są nastawione głównie na zarabianie pieniędzy, chyba że są z dużych 
miast i osiągnęły już taki status materialny, że chcą zrobić coś więcej (z różnych powodów, także zupełnie 
osobistych). 
 

Pozostając przy kwestii wolontariatu, warto zauważyć, że rozmówcy reprezentujący instytucje 
publiczne (na przykład ośrodki pomocy społecznej) właściwie nie wspominali o tym, że w tych 
podmiotach do działań z zakresu poradnictwa byliby zatrudniani wolontariusze. Niemniej, co 
wiadomo z wyników badań ilościowych, wolontariusze są zatrudniani także w podmiotach 
publicznych, w tym między innymi również w miejskich i gminnych ośrodkach pomocy społecznej 
czy powiatowych centrach pomocy rodzinie, których reprezentanci byli uczestnikami wywiadów. 
Najwyraźniej jednak ich rola nie jest kluczowa z punktu widzenia organizacji poradnictwa w tego 
rodzaju podmiotach, skoro w wypowiedziach rozmówców nie natknęliśmy się na żaden wątek 
dotyczący pracy wolontariuszy. 
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Ogólnie jednak prawie wszystkie podmioty, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, 
dysponują zespołami o zróżnicowanych kwalifikacjach. Poradnictwem zajmują się 
jednocześnie i profesjonalni prawnicy, i osoby mające tylko wykształcenie prawnicze, i osoby 
z doświadczeniem w określonej dziedzinie oraz wolontariusze. Zarówno organizacje 
pozarządowe, jak i instytucje publiczne starają się świadczyć usługi poradnicze całościowo – w 
wymiarze prawnym, psychologicznym i socjalnym. Oto trzy przykładowe wypowiedzi zawierające 
ogólną charakterystykę zespołów osób doradzających: 

Więc mamy w ramach projektu zatrudnianą osobę etatową, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – i to są nasi pracownicy etatowi, którzy są po prawie. 
Zmienialiśmy też, bo mieliśmy też na aplikacjach, właśnie ktoś dostał pracę, więc tam trochę, 
jakaś fluktuacja była. Ale są to osoby, są to prawnicy. Mamy tego konsultanta merytorycznego, 
czyli adwokata, z takim bardzo dużym doświadczeniem, właśnie z tym egzaminem 
sędziowskim jeszcze dodatkowo zdanym. Mamy czwarty, piąty rok wolontariuszy i też 
psychologów wolontariuszy. Mamy dwóch psychologów, ale to jest poza Programem 
Operacyjnym Kapitał Ludzki. (NGO 1) 
Pracowników socjalnych [...] mam osiem rejonów i pracuje w nich ośmiu pracowników 
socjalnych. Radcę prawnego w miejskim ośrodku pomocy społecznej mam jednego. Korzystam 
z poradnictwa z pomocy jednego psychologa, ale to bardzo mało jest tych godzin. W punkcie 
alkoholowym też jest jeden radca, i również jest psycholog do spraw związanych z narkomanią, 
i są dwie osoby, które świadczą poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie, i dwie osoby w 
zakresie choroby alkoholowej. (IP 6) 
Są dwie prawniczki, jedna jest dla beneficjentów, to ona przyjmuje i często kieruje do innych 
specjalistów, na przykład psychologa. Druga jest dla funkcjonowania ośrodka, pracuje z 
pismami w bieżącej działalności organizacji. Jedna jest to emerytka, ale świetnie znająca się na 
rzeczy i sobie dorabia „śmieszne” pieniądze, natomiast druga – młoda i ambitna, i bardzo 
zorganizowana, kończy aplikację. Pani na emeryturze to już niekoniecznie podnosi swe 
kwalifikacje – nie musi, bo już wie wszystko, ale pani z aplikacji ciągle robi jakieś studia 
podyplomowe, szkolenia w regionalnym centrum (certyfikowane) i specjalizacje. (IP 9) 

Od tego schematu odbiegają nieco uniwersyteckie poradnie prawne, sądy i związki zawodowe. 
Te pierwsze korzystają przede wszystkim ze społecznej pracy studentów i nie świadczą 
całościowych usług poradniczych, a co za tym idzie – nie współpracują z osobami o tak 
zróżnicowanych specjalizacjach. Z kolei w sądach poradnictwem zajmują się przede wszystkim 
urzędnicy sądowi o wykształceniu prawniczym. Związki zawodowe zlecają usługi poradnicze na 
zewnątrz – kancelariom lub konkretnym adwokatom albo radcom. 

Wśród instytucji publicznych podmioty, które mają względnie stabilne finansowanie i są 
osadzone w większych strukturach (ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy 
rodzinie, powiatowe inspekcje pracy, sądy czy oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), 
wykorzystują przede wszystkim pracowników etatowych. Działalność poradnicza jest po prostu 
częścią obowiązków tych osób lub są one oddelegowane do pełnienia takiej funkcji. Związki 
zawodowe, jak już wspomniano, mają tendencję do kontraktowania działalności poradniczej. 
Studenckie poradnie prawne opierają się na pracy studentów. Z kolei biura poselskie najwyraźniej 
organizują pomoc prawną ad hoc, na przykład w ramach ogólnej obsługi prawnej, którą prowadzi 
dla nich zaprzyjaźniona kancelaria czy zaprzyjaźniony prawnik. 

Organizacje pozarządowe stosują wszystkie dostępne formy zatrudniania doradców – od usług 
świadczonych nieformalnie przez „osoby dobrej woli”, przez wolontariat świadczony na podstawie 
porozumień zawieranych na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
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wolontariacie, umowy cywilnoprawne, kontraktowanie, aż po zatrudnienie na umowę o pracę. 
Wszystko zależy od zasobności danej organizacji lub od tego, czy realizuje akurat projekt związany 
z poradnictwem i finansowany ze środków unijnych. Z przeprowadzonych wywiadów wynika 
jednoznacznie, że możliwość skorzystania z pieniędzy unijnych niemal automatycznie przekłada się 
na strukturę zatrudnienia. Dobrą ilustracją będą tutaj wypowiedzi dwóch rozmówców z organizacji 
pozarządowych: 

My pracowników zatrudniamy wyłącznie na umowę-zlecenie, nie ma nikogo zatrudnionego na 
stałe na etacie. Pan rozmawia z wolontariuszką. [...] w zasadzie nie mamy nikogo, kto jest pomocą 
biurową, jeżeli chodzi o tak zwane osoby, które są w biurze i tworzą, robią zapisy do prawników, 
koordynują ruch prawniczy, czyli do psychologów czy do prawników, do kogokolwiek, do 
specjalistów to są albo wolontariusze, albo korzystamy z dobrodziejstwa stażystów z urzędu pracy, 
jeżeli są na to pieniądze, i bardzo często mamy praktykantów z uniwersytetu, jako że tutaj jest 
zarówno socjologia, jak i resocjalizacja i pedagogika, także tych kierunków, gdzie osoby chcą mieć 
wolontariat na dłużej, chcą mieć praktyki, jest ich sporo, tak więc wakacje są takim trudniejszym 
okresem, natomiast od września zawsze jest jakiś student czy studentka na dyżurze – no i do 
czerwca miałyśmy stażystkę z urzędu pracy. W tej chwili pieniądze się skończyły w urzędzie pracy, 
ale liczymy, że się pojawią nowi stażyści, ponieważ ci nasi stażyści nie otrzymują żadnego 
zatrudnienia na stałe, ale, że tak powiem, znajdują sobie tyle umiejętności i kontaktów, że sobie 
szybko znajdują pracę, tak że wszyscy, co u nas byli na jakiś stażach z urzędu pracy, są gdzieś tam 
później zatrudnieni. (NGO 6) 
Więc mamy w ramach projektu zatrudnianą osobę etatową, w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki – i to są nasi pracownicy etatowi, którzy są po prawie. Zmienialiśmy też, bo mieliśmy 
też na aplikacjach, właśnie ktoś dostał pracę, więc tam trochę, jakaś fluktuacja była. Ale są to osoby, 
są to prawnicy. Mamy tego konsultanta merytorycznego, czyli adwokata, z takim bardzo dużym 
doświadczeniem, właśnie z tym egzaminem sędziowskim jeszcze dodatkowo zdanym. Mamy 
czwarty, piąty rok wolontariuszy i też psychologów wolontariuszy. Mamy dwóch psychologów, ale 
to jest poza Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, którzy świadczą poradnictwo bezpłatne 
psychologiczne w tych godzinach, kiedy biuro nie udziela porad prawnych, czyli poza godzinami 
pracy takiej normalnej, żeby nie blokować tutaj kabin. Są to przeważnie ludzie, tak ogólnie między 
25., 24., 23., liczymy wolontariuszy do trzydziestu [lat] – 90%, powiedzmy, że jest taka do trzydziestu 
paru. (NGO 1) 

Różnorodność form zatrudniania i charakteru pracy osób świadczących poradnictwo w 
organizacjach pozarządowych może się okazać czynnikiem utrudniającym wprowadzenie zbyt 
wygórowanych standardów. Postuluje się na przykład, aby standardem było ubezpieczenie 
doradców od odpowiedzialności cywilnej. Może się to jednak okazać zbyt dużym wymaganiem 
wobec organizacji. Ich działalność opiera się w dużym stopniu na pracy społecznej lub „kolażu” 
najróżniejszych form zatrudnienia. Często zależą one od finansowania projektowego, dlatego 
organizacje nie ubezpieczają swojej działalności poradniczej. Warto się więc zastanowić, czy na 
przykład tego rodzaju element powinien być standardem i częścią ogólne modelu poradnictwa. 
Pytań w wymiarze tych rozważań jest oczywiście więcej, na przykład o to, czy w ogóle standardem 
w modelu poradnictwa powinny być jakieś konkretne formy zatrudnienia. 

Dość oczywiste sposoby pozyskiwania doradców odnajdziemy w instytucjach publicznych 
(Zakład Ubezpieczeń Społecznych, powiatowe centra pomocy rodzinie, miejskie i gminne ośrodki 
pomocy społecznej, Państwowa Inspekcja Pracy, sądy). Osoby, które w tych podmiotach są 
oddelegowywane do funkcji doradcy, przechodzą nabór zewnętrzny według zasad 
charakterystycznych dla danej instytucji lub są rekrutowane z wewnątrz. Dobrze ilustrują to dwa 
cytaty – reprezentanta sądu i miejskiego ośrodka pomocy społecznej: 
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Nie, tutaj, jeśli chodzi o wytypowanie tych pań, to była potrzeba pochylenia się, kogo najlepiej 
widzielibyśmy ze względu na predyspozycje osobiste. Jeśli chodzi o pierwszą z pań, to była 
kwestia, że pomimo tego, że odnajdowała się w systemie, to jeśli chodzi o bieżącą obsługę 
protokołowania na salach to jest troszkę za duży ciężar dla niej, a skoro radzi sobie z systemem, 
że może swobodnie i sprawnie udzielać informacji, to w tym zakresie miejscem właściwym dla 
niej będzie punkt informacyjny, także to była w tym zakresie decyzja indywidualnie 
dopasowana do pracownika, po prostu powstał pierwszy punkt i trzeba było wytypować kogoś, 
kto, z jednej strony, odnajdzie się w tym, a z drugiej – też będzie to z pożytkiem takim, że 
protokołując sędziom na rozprawie, to jest jednak duży stres, duża szybkość pisania jest 
wymagana, także wydaje mi się, że tutaj stanowisko pracy dobraliśmy optymalnie. Natomiast 
w przypadku drugiego punktu, w momencie, kiedy zwalniało się stanowisko kierownika działu 
cywilnego, też szukaliśmy miejsca, gdzie osoba z dość dużą wiedzą fachową mogłaby się 
odnaleźć, ale też zarazem nie chodzić na salę, bo kierownik normalnie na co dzień nie 
protokołuje, odwyka od pewnych procedur, uznaliśmy w związku z tym, że większy pożytek 
będzie w udzielaniu informacji obywatelom niż kierowanie takiej osoby na salę, gdzie od 
początku musiałaby się wdrażać [...] z obsługą referatu sędziowskiego. Także tutaj, no, mówię, 
różne względy, bo to też te punkty powstawały w dość dużej odległości czasowej od siebie, bo to 
rzeczywiście będzie półtora roku do dwóch lat pomiędzy powstaniem pierwszego i drugiego, 
także to też kryteria doboru osób były różne. (S 3) 
Gdybyśmy chcieli prowadzić szerzej poradnictwo, [...] to generalnie rynek jest ograniczony, 
osoby [...]. Od osób tutaj zatrudnionych oczekujemy przede wszystkim odpowiedniego 
wykształcenia, jeżeli nawet w ramach projektu jakiegoś coś tam, jakiś kawałek poradnictwa 
potrzebujemy, no to dajemy ogłoszenia w Internecie, szukamy na dalszych rynkach osoby, na 
przykład na rynkach [nazwa regionu]. Zresztą jeśli jest ogłoszenie w Internecie, no to takie 
osoby same się zgłaszają. Jeśli chodzi o pracowników socjalnych, no to ja mam kadrę, a jeżeli 
potrzebuję nowego pracownika, to zgłaszam się do urzędu pracy. No, nie było problemu z 
pozyskaniem pracowników socjalnych. Prawnicy też są. Gorzej z psychologami, terapeutami, 
bardziej ukierunkowanymi na choroby alkoholowe, [...] ale tam trochę jest już swoich ludzi, a 
trochę korzysta się z ościennych miejscowości. (IP 6) 

Organizacje pozarządowe, jak łatwo się domyślić, równie elastycznie, jak tworzą swoją strukturę 
zatrudnienia, poszukują także osób do pełnienia funkcji doradców. Są to wolontariusze, 
pracownicy zatrudniani na umowy o pracę, osoby (głównie prawnicy prowadzący własne 
kancelarie) kontraktowane, osoby zatrudniane na umowę-zlecenie. Nie ma niczego specyficznego, 
co można by powiedzieć o sposobie rekrutowania doradców. Z wypowiedzi respondentów 
można wywnioskować, że są prowadzone po prostu nabory osób, które albo od razu będą w 
stanie włączyć się w działalność poradniczą, albo będą mogły to zrobić po przeszkoleniu. 
Jedynym wątkiem, na który warto zwrócić uwagę przy tej okazji, jest znowu kwestia środków 
unijnych. Organizacje, które pozyskały dofinansowanie, prowadzą nowe nabory, zatrudniają 
osoby na umowy o pracę, rozwijają działalność. W innych wypadkach rekrutacja na stanowisko 
doradców ma raczej charakter zadaniowy, gdy jest taka potrzeba i są odpowiednie możliwości. 
Głównym zasobem są osoby znajome, sprawdzeni wolontariusze lub stażyści. 

Co interesujące, ani instytucje publiczne, ani instytucje niepubliczne nie narzekają na 
brak odpowiednich kandydatów do pracy doradcy. Jak wynika z wypowiedzi naszych 
rozmówców, nie ma również specjalnych problemów, jeśli chodzi o wolontariuszy. 

Kolejna kwestia, którą warto poruszyć w tym podrozdziale, to rozwój i doskonalenie doradców. 
Lektura wywiadów i studiów przypadku sugeruje, że podmioty świadczące poradnictwo 
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niespecjalnie inwestują w rozwój kadr. Nie musi to oznaczać automatycznie, że porady są 
świadczone przez amatorów i są niskiej jakości. Ostatecznie doradcy są rekrutowani najczęściej 
spośród osób mających już doświadczenie i praktykę (poza oczywiście takimi specyficznymi 
sytuacjami, jak poradnie uniwersyteckie, w których pracują przede wszystkim studenci, ale pod 
nadzorem wykładowców), nie mając więc dowodów na to, że swoją pracę wykonują źle, należy 
domniemywać, że raczej się sprawdzają. Rzecz bardziej w tym, że kompetencje doradców nie są 
systematycznie podnoszone. 

Respondenci mówili głównie o tym, że doradcy nabywają doświadczeń przez praktykę. 
Zilustrujmy to dwiema wypowiedziami – reprezentanta organizacji pozarządowej i instytucji 
publicznej (powiatowego centrum pomocy rodzinie): 

Tak, myślę, [...] że doświadczenie tutaj odgrywa sporą rolę, dlatego, że doświadczenie pozwala też 
zweryfikować, czy porada, której się udzieliło, okazała się skuteczna czy nie. Wiemy, że jeżeli 
wysyłamy ich do instytucji X, to zazwyczaj odbijają się od ściany. Ale jeśli wysyłamy do instytucji Y, 
to okazuje się, że można coś tam zrobić. Dlatego warto się podzielić tą swoją wiedzą z innymi, 
samemu jej nabyć i innym też przekazać, że „słuchaj, lepiej tu”. No, dodatkowo tak, jak mówię, 
trzeba cały czas brać pod uwagę specyfikę osób, które [...] się zwracają po tę poradę prawną, bo 
zalecana jest ostrożność i trzeba, i to właśnie wynika z praktyki, trzeba zawsze brać pod uwagę, że 
to, co pan mówi, to pan mówi. To wcale nie musi być prawda. Dlatego ważne jest zweryfikowanie 
wszystkiego, co on nam przekazuje, żeby po prostu nie podejmować działań bez sensu. Bo zdarzają 
się, no właśnie, szczególnie osobom nowym, niedoświadczonym, zdarzają się takie sytuacje, że pan 
mówi, ona podejmuje jakąś tam interwencję, a w odpowiedzi otrzymuje dokumenty, które 
stwierdzają, że pan na przykład chce od nas pomocy finansowej. (NGO 8) 
To znaczy, w większości to są ludzie, którzy posiadają już jakieś doświadczenia, tak, zawodowe. To 
są też młodzi ludzie, więc to trudno powiedzieć, że do końca są przygotowani, ale nie ma 
problemów, że czegoś nie wiedzą, że nie mogą czegoś zrealizować. Tak, jak mówię, to nie jest tak, że 
prawnik ma wiedzę na wszystko, myślę, każdy się z nich specjalizuje, więc ja myślę tutaj, że jak, z 
tego, co wiem, że czasami nawet pani prawniczka mówi, że jest sprawa skomplikowana, więc ona 
jeszcze musi skonsultować u siebie w biurze prawnym, stąd to wynika, z tego. (IP 2) 

Interesujące jest przy tym, że (ponownie oprócz poradni uniwersyteckich) bardzo rzadko stosuje 
się szkolenia czy inne działania dokształcające dla osób rozpoczynających pracę doradcy. Szkolenia, 
o których wspominali rozmówcy, są organizowane głównie dla tych, którzy już zajmują się od 
pewnego czasu poradnictwem. 

Respondenci pytani o typ szkoleń, w jakich uczestniczą doradcy, odpowiadali bardzo różnie. 
Wymieniali na przykład udział w konferencjach tematycznych (między innymi na temat ochrony 
praw uchodźców czy prawa zamówień publicznych), specjalistyczne szkolenia z obsługi klienta czy 
kontrolowania stresu w czasie pracy albo obsługę systemów informatycznych LEX. 

Ogólnie rzecz biorąc, wygląda na to, że oferta szkoleniowa (czy – szerzej – edukacyjna) dla osób 
zajmujących się poradnictwem nie jest zbyt bogata. Z drugiej strony, osoby takie nie traktują 
kwestii podnoszenia kwalifikacji przez specjalne kursy czy szkolenia priorytetowo. Wskazują przy 
tym przede wszystkim brak środków, które można byłoby przeznaczyć na ten cel. To cecha wspólna 
wypowiedzi reprezentantów podmiotów zarówno publicznych, jak i niepublicznych. 
 
 
3.3.5. Ewidencja, kontrola jakości i ewaluacja działań poradniczych 
 
Omówienie wyników badań ilościowych 
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Aż 38% ogółu instytucji nie prowadzi ewidencji osób, które zgłaszają się po udzielenie porady. 
W wypadku instytucji publicznych ewidencję prowadzi 59% podmiotów, w wypadku instytucji 
niepublicznych – nieco więcej (65%) podmiotów. Nieznacznie częściej prowadzona jest ewidencja 
spraw, zarówno jeśli weźmiemy pod uwagę instytucje publiczne (64%) jak również niepubliczne 
(71%). W przeważającej liczbie przypadków obie ewidencje – osób i spraw prowadzone są razem 
(tak jest w 40% ogółu badanych podmiotów). Z analizy danych z ilościowej części badań wynika 
też, że 50% podmiotów nie prowadzi systematycznej oceny pracy osób udzielających porad 
(informacji), 27% korzysta w tym celu z systemu oceny, a 20% dokonuje oceny bez oparcia na takim 
systemie. Blisko 54% ogółu instytucji nie sprawdza w ogóle jakości świadczonych usług – częściej 
nie robią tego instytucje niepubliczne (61%) niż publiczne (35%). Analiza sprawdzania jakości usług 
poradnictwa względem wielkości miejscowości wykazała, że praktyki służące ocenie jakości porad 
są bardziej popularne w większych miejscowościach – powyżej 50 tysięcy mieszkańców. 

 
Wykres 41. D1. Czy prowadzą Państwo ewidencję osób, które zgłaszają się po porady 

(informacje, pomoc) do Państwa instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CAWI. 
Braki danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

 
Wykres 42. D3. Czy prowadzą Państwo ewidencję spraw, z jakimi zgłaszają się ludzie do Państwa 

instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice 
między grupami nieistotne statystycznie 
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Wykres 43. G10. Czy podejmują Państwo następujące działania? Wyniki badania CATI. Różnice 
istotne na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Gdy do instytucji przychodzi po poradę osoba, której sprawa wykracza poza zakres 

świadczonych usług, wtedy w większości wypadków (87% wskazań ogółu instytucji) doradca 
wskazuje, gdzie osoba ta może znaleźć poradę. 

Powyższe dane pokazują, że instytucje publiczne skupiają się bardziej na bezpośrednim 
wspieraniu klientów, oferują im pomoc finansową, wsparcie rzeczowe, możliwość skorzystania z 
porady psychologa (co jest związane z definicją próby badawczej – instytucjami publicznymi były 
w dużej mierze ośrodki pomocy społecznej), z kolei instytucje niepubliczne w większym stopniu 
podejmują działania edukacyjne i informacyjne. 

Innymi sposobami udzielania wsparcia były również: możliwość uczestniczenia w szkoleniach i 
prowadzenie doradztwa zawodowego, pomoc w przekierowaniu do innych instytucji, świadczenie 
usług opiekuńczych lub udostępnienie mieszkania (bazy noclegowej) osobom potrzebującym. 

 
Wykres 44. G10F. Inne sposoby wsparcia. Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice 

między grupami nieistotne statystycznie 
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Wykres 45. G10G. Uczymy innych, jak postępować – jak? Wyniki badania CATI. Różnice między 
grupami nieistotne statystycznie 

 
Wykres 46. E1. Czy sprawdzają Państwo w jakikolwiek sposób jakość świadczonych usług 

poradniczych? Wyniki badania CATI. Różnice istotne na poziomie 0,05 (na podstawie 
testu chi-kwadrat) 

 

 
Na pytania o sposoby sprawdzania jakości swoich usług najczęściej padały odpowiedzi: za 

pomocą ankiety, rozmowy, na podstawie zadowolenia klientów, którzy skorzystali i polecili usługi 
danego podmiotu innym osobom. 
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Wykres 47. C6. Czy praca osób udzielających porad (informacji) lub pracujących z beneficjentem 

jest poddawana systematycznej ocenie? Wyniki badania CATI. Różnice między 
grupami nieistotne statystycznie 

 
Jedynie co druga instytucja obserwuje dalszy przebieg sprawy po udzielonej poradzie, z kolei aż 

dwie trzecie ogółu instytucji nie sprawdza, w jakim stopniu udzielona porada przyczyniła się do 
rozwiązania problemu danej osoby. Ci, którzy sprawdzają, robią to przez rozmowy z klientami, 
monitorowanie sprawy, kontrolę (wizytę) lub za pomocą ankiety. 
 
Wykres 48. E3. Czy monitorują (śledzą) Państwo dalszy przebieg sprawy osoby, która zgłosiła się 

do Państwa po poradę (informację)? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. 
Różnice istotne na poziomie 0,01 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 
 

Ewaluacja skuteczności własnych działań właściwie nie jest prowadzona – jedynie 11% ogółu 
instytucji bada zadowolenie swoich klientów z udzielonych porad, przy czym częściej robią to 
podmioty niepubliczne. Jeśli taka ewaluacja jest prowadzona, to zwykle ma ona nieformalny 
charakter (w formie rozmów z beneficjentami). 
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Wykres 49. E4. Czy sprawdzają Państwo, w jakim stopniu udzielona porada (informacja) 
przyczyniła się do rozwiązania problemu danej osoby? Wyniki badania CATI. Różnice 
między grupami nieistotne statystycznie 

 
Wykres 50. E4b. Czy badają Państwo zadowolenie beneficjenta z udzielonych porad? Wyniki 

badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne 
statystycznie 
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Wykres 51. E7. Co Państwo robią, gdy sprawa, z którą przychodzi osoba, wykracza poza zakres 
porad (informacji) udzielanych przez Państwa instytucję (organizację, firmę). Wyniki 
badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice istotne na poziomie 0,005 (na 
podstawie testu chi-kwadrat) 

 
 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Kwestię kontroli jakości świadczenia usług poradniczych zacznijmy od podsumowania tego, co 
respondenci mówili na temat ewidencjonowania spraw, z jakimi przychodzą do nich klienci. Na 
podstawie zebranego materiału można powiedzieć, że dominują dwie praktyki – spraw będących 
przedmiotem doradztwa albo nie ewidencjonuje się w żaden specjalny sposób (najwyżej do celów 
sprawozdawczych, gdy instytucja publiczna czy organizacja musi przedstawić zakres swojej 
działalności), albo robi się to w sposób najprostszy z możliwych. Jest to ponownie cecha 
podmiotów zarówno publicznych, jak i niepublicznych (z nielicznymi wyjątkami, o czym za chwilę). 
Prowadzi się zatem papierowe kartoteki, zawierające podstawowe informacje o sprawach i 
klientach. Czasem mają one formę baz elektronicznych, tworzonych jednak za pomocą zwykłego 
oprogramowania biurowego (najczęściej arkuszy Excel). W zasadzie kwestia ta nie wymaga 
głębszej analizy. Zwykle nie ma osób wyznaczonych specjalnie do obsługi ewidencji – uzupełniają 
ją doradcy. Najwyraźniej nie wszędzie ewidencja jest również prowadzona systematycznie i nie 
wszystkie sprawy są rejestrowane, a kryteria decydujące o tym, co znajdzie się w ewidencji, również 
nie są do końca jasne. Zilustrujmy zatem te praktyki kilkoma cytatami respondentów 
reprezentujących podmiot publiczny i niepubliczny. 

Ewidencja jest prowadzona – jest imię i nazwisko, jeśli mamy imię i nazwisko, bo nie zawsze 
mamy, tu, na miejscu, to raczej mamy, natomiast przez Internet to wpisujemy nickiem albo bez 
nicku nawet, bo ktoś zmienia co chwilę, staramy się raczej z miasta wpisywać i rodzaj usługi, 
rodzaj problemu i wsparcie, jakie zostało udzielone, i daty, także nie wydziwiamy jakoś 
specjalnie, ale takie podstawowe informacje, czyli data, imię i nazwisko, jeśli mamy, nick, rodzaj 
problemu i rodzaj udzielonego wsparcia. (NGO 5) 
My zapisujemy tylko imię i nazwisko, żeby nie zaistniał ten konflikt, i jakiej sprawy dotyczyło, 
reszta informacji jest zaczernianych. Ja pokażę panu taki zeszyt z tego roku, gdzie wypisujemy 
te dane: jest numer sprawy; K, M – to kobieta, mężczyzna; dalej mamy numer sprawy przez rok; 
dalej są zanonimizowane dane, w takiej wersji, oznacza, że student rozwiązał sprawę; dalej 
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mamy opis, czego dotyczyła sprawa, kiedy student odebrał sprawę, podpis, kiedy oddał, i od 
kogo się dowiedział. W ten sposób. A poszczególne sprawy, jak pan słusznie, zauważył są w 
jednej koszulce. Cała sprawa po rozwiązaniu [...], jej „drażliwe” tematy są zaczerniane i 
wykreślane. (SPP 1) 
No to jest taki urzędowy rejestr spraw, no i do tego jest teczka, że tak powiem, osoby, osobowa, 
jest wniosek w tej teczce, jakby jest wniosek, w którym są dane tej osoby, jest wniosek o 
tworzeniu danych osobowych, no pozew, kopia pozwu, kopia później orzeczenia sądowego. (IP 
12) 
Jeżeli ktoś trafił bezpośrednio do mnie, no to nie ma jak ewidencjonować. Jeżeli idzie przez 
federację, to nie wiem, czy to jest gdzieś zapisywane, odkładane są te opinie, które tam [...] 
trudno mi powiedzieć. Jakby, ja nie mam takiej potrzeby, szczerze mówiąc, więc [...]. (ZZ 1) 

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA EWIDENCJI W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE 
JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Stowarzyszenie prowadzi jedynie uproszczoną formę ewidencji poradnictwa w formie „książki rejestracji”, to 
jest zeszytu, w którym doradca zapisuje udzielone danego dnia porady. Rejestrowane są następujące 
informacje: 
• data udzielania porady, 
• nazwisko klienta (w wypadku udzielenia przez niego zgody), 
• dziedzina prawa, w ramach której udzielono porady (na przykład prawo rodzinne). 
 
Poza nazwiskami klientów stowarzyszenie nie rejestruje żadnych innych dotyczących ich danych, jak adres 
czy numer telefonu. W razie takiej potrzeby (konieczność skontaktowania się) klient podaje doradcy swój 
numer telefonu czy adres poczty elektronicznej, dane te nie są jednak zapisywane w żadnych dokumentach 
stowarzyszenia. Stąd jedyne statystyki, jakimi może dysponować [nazwa organizacji] w zakresie udzielanego 
poradnictwa prawnego, to liczba udzielonych w danym okresie porad, dziedziny prawa, których porada 
dotyczyła (opisane bardzo ogólnie), oraz płeć klientów. 
 
Do tej pory nie zaszła potrzeba uszczegółowienia prowadzonej ewidencji. Jedyny podmiot, któremu 
stowarzyszenie składa sprawozdanie z prowadzonej działalności, to urząd miasta, ale nie jest on w tej kwestii 
wymagający. 
 
Wobec braku danych adresowych klientów niemożliwe jest śledzenie ich losów. Jako powody 
nieprzeprowadzania badań dotyczących dalszego toku zgłaszanych spraw wymieniane są przede 
wszystkim: brak takiej potrzeby i konieczność zapewnienia klientom poczucia anonimowości, delikatność, 
niewłaściwość jakiegokolwiek ingerowania w ich życie. 
 
PRZYKŁAD ROZWINIĘTEGO SYSTEMU EWIDENCJONOWANIA SPRAW I BENEFICJENTÓW 
PORADNICTWA W JEDNEJ Z ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE 
STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Każdy klient chcący skorzystać z porady w biurze porad obywatelskich ma zakładaną własną kartę 
w ewidencji biura. Pierwszym dokumentem wykorzystywanym w ewidencji jest ankieta klienta. Każdy, kto 
pierwszy raz przychodzi do biura porad obywatelskich, wypełnia taką ankietę. Ankieta klienta zawiera 
podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy, e-mail. W 
ramach ankiety są także zbierane wstępne informacje do monitoringu poradnictwa: źródło informacji o 
biurze porad obywatelskich, wykształcenie, źródło dochodu. Ponadto ankieta zawiera oświadczenie o 
wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o celach przetwarzania tych 
danych. Taką ankietę klient wypełnia samodzielnie lub – jeśli to konieczne – z pomocą doradcy lub 
asystentki biura. 
 
Kolejnym dokumentem w ewidencji przypisanej do indywidualnego klienta jest karta sprawy klienta. W 
karcie wpisuje się:  

1. numer sprawy,  
2. numer ankiety klienta,  
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3. kod dziedziny, w której kwalifikuje się sprawa klienta,  
4. czy występuje w danym wypadku problem przemocy w rodzinie,  
5. datę udzielenia porady,  
6. czas trwania spotkania z doradcą.  

 
Dalej doradca w karcie opisuje: 

1. problem,  
2. poradę (jakie rozwiązania zaproponował), 
3. podstawę prawną porady.  

 
Na dole karty znajdują się rubryki na podpis doradcy, a także miejsce na informację o tym, że treść porady 
została sprawdzona i zaakceptowana przez konsultanta prawnego, miejsce na informację o dacie 
wprowadzenia karty do elektronicznej bazy danych oraz dane osoby wprowadzającej informacje do bazy. 
 
Wszystkie informacje o klientach i treści z kart spraw są wprowadzane do elektronicznej bazy danych. 
 
Ponadto w bazie są odnotowywane uwagi konsultanta i informacja, czy porada była zaakceptowana czy 
skierowana do zmiany. Kopie dokumentów papierowych są z kolei przechowywane w segregatorach, w 
części biura, gdzie są gabinety dla zarządu oraz do tak zwanej cichej pracy doradców (poza dyżurem). 
 
Elektroniczna baza danych pełni nie tylko funkcję programu do prostego ewidencjonowania klientów i 
spraw. Dla doradców jest źródłem wiedzy i inspiracji – każdy doradca ma dostęp do bazy danych, dzięki 
czemu podczas udzielania porad może sprawdzić, czy nie było już podobnych spraw, a jeśli tak, to 
skorzystać z gotowych rozwiązań, jakie już w bazie odnotowano. Z kolei z perspektywy zarządczej baza 
danych umożliwia generowanie zestawień danych niezbędnych do monitoringu i ewaluacji oraz pozwala 
uniknąć ewentualnej podwójnej ewidencji – uczestnicy wywiadów mówili, że zdarzają się klienci, którzy nie 
pamiętają, że już korzystali z usług biura porad obywatelskich. Baza pozwala wyszukać po nazwisku tych, 
którzy już kiedyś korzystali z porad, zapewniając dostęp nie tylko do podstawowych danych 
identyfikacyjnych klienta, ale także do całej historii spraw, z którymi zgłosił się on wcześniej. 
 

Ogólnie w zgromadzonym materiale odnajdziemy jednak niewiele opisów czegoś, co tylko z 
dużym zastrzeżeniem moglibyśmy nazwać systemem ewidencji poradnictwa. Warto jednocześnie 
zasygnalizować, że nasze ustalenia niekoniecznie muszą świadczyć negatywnie o jakości 
poradnictwa. Brak praktyki ewidencjonowania spraw niewątpliwie utrudnia nie tylko badanie 
aktywności podmiotów świadczących poradnictwo, ale im samym nie pozwala na systematyczną 
ocenę własnej pracy. Niemniej jednak wspomniane niedostatki w zakresie prowadzenia ewidencji 
biorą się prawdopodobnie stąd, że – jak wynika z badań – poradnictwo nie stanowi zwykle 
wyraźnie wyodrębnionego obszaru działalności instytucji – zarówno publicznych, jak i 
niepublicznych. Tam, gdzie spotykamy się z podmiotami rzeczywiście wyspecjalizowanymi w tej 
funkcji, są większe szanse, że będziemy mieć do czynienia z profesjonalnymi sposobami 
gromadzenia danych o sprawach i beneficjentach pomocy oraz z ich obróbką. Otwarte pozostaje 
pytanie o to, czy wymuszać (i w jakim zakresie) standardy ewidencji, budując model poradnictwa. 

Przejdźmy tymczasem do omówienia kwestii kontrolowania jakości poradnictwa. Jak łatwo się 
domyślić, niezbyt powszechna praktyka w zakresie ewidencji spraw i beneficjentów wiąże się 
również z tym, że i kontrola jakości pracy doradców będzie miała raczej charakter mało 
systematyczny. W wypadku większości podmiotów nie istnieją systemy oceny pracy doradców czy 
nawet mniej lub bardziej utrwalona praktyka kontroli.  
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OPIS SPOSOBU KONTROLOWANIA OSÓB UDZIELAJĄCYCH PORAD W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ 
(NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Wszyscy pracownicy, którzy pracują z klientami, są objęci superwizją. Superwizorka systematycznie 
kontroluje świadczoną przez nich pomoc. Drugim sposobem kontrolowania jakości świadczonych usług jest 
sprawdzanie przez zleceniodawców, jak są one wykonane. Kierownik [nazwa organizacji] corocznie 
przeprowadza rozmowę ewaluacyjną z każdym pracownikiem. Wcześniej wypełnia on przygotowany 
formularz, „który sprawdza, co człowiek robił, czy sam jest z tego zadowolony, co chciałby jeszcze robić”. 
Dodatkowo, co pewien czas, kierownik przegląda prowadzoną dokumentację, sprawdzając, czy wsparcie 
klientów jest prowadzone właściwie i czy jest to poprawnie zapisywane. 
 

Łatwo to sobie uzmysłowić, czytając również odpowiedzi respondentów na pytanie o to, czy w 
podmiotach, które reprezentują, kontroluje się pracę doradców. Oto przykładowe odpowiedzi osób 
reprezentujących związek zawodowy, miejski ośrodek pomocy społecznej, gminny ośrodek 
pomocy społecznej, organizację pozarządową oraz sąd. 

Ta kontrola to już jest na poziomie okręgów, więc prezesi okręgów monitorują w ten sposób 
jakość [...] Oni nie są specjalistami, więc nie sprawdzą jakości udzielnej pomocy, ale dostają 
informację zwrotną od tych członków. Więc, w przypadku, kiedy jest, byłoby dużo negatywnych 
sygnałów o pomocy udzielanej, no to wtedy są kwestie zmiany osób, tak, które to świadczą. Ale 
to z reguły [...] nie, nie zdarza się. To już, po tylu latach, już raczej te osoby są tak dobrane, że ta 
pomoc jest na odpowiednim poziomie. (ZZ 6) 
A: – Czy w takim razie jest kontrolowana jakoś jakość tego poradnictwa? 
– No, na pewno przez audyt wewnętrzny, który u nas funkcjonuje i który sprawdza w jakiś 
sposób, natomiast, no, trudno sprawdzać radców prawnych z kolosalnym stażem, co oni robią, 
no. Chyba każdy sobie zdaje sprawę z tego, że jest to na tyle odpowiedzialny zawód, że nikt nie 
będzie pisał bzdur. (IP 7) 
– A czy kontrola, czy występuje jakaś kontrola pracy osoby udzielającej porad? 
– To znaczy, wie pan, w sumie nie, dlatego, że, no, to jest fachowiec i trudno go kontrolować. Ta 
osoba jest u nas, więc jeśli chodzi o godziny, to my wiemy, zresztą nawet jeśli coś się zdarzy, a 
zdarzyło się na przykład, że pani zachorowała, tak, no to jest na tej zasadzie ta kontrola, no to 
jest telefon, że nie przyjedzie, jest na zwolnieniu lekarskim i, niestety, odwołujemy wtedy wizyty. 
No wszystko ludzkie, ale jeśli chodzi o taką biurową czynność, no, to zawsze tutaj jest. Jeśli 
chodzi o udzielanie porad prawnych, myślę, że takie, jak powiedziałam, największą kontrolą jest 
to, że sprawy są wygrywane, tak? Że, że działania tego prawnika idą w dobrym kierunku, że 
ludzie są zadowoleni i że przekazują. To jest takie nasze środowisko, to jest takie dość 
szczególne, oni sobie przekazują, kto, co, gdzie, jak, nawet po szkoleniach są bardzo 
zadowoleni, więc ciągle mamy pełno do szkoleń, chociaż praktycznie, zgodnie z prawem, to już 
prawie wszystkich przeszkoliliśmy, ciężko będzie na „pokaz szukać ludzi. I tak samo jest z 
prawnikiem. Ciągle, ciągła rotacja tych ludzi i ciągłe rozwiązywanie problemów i przychodzenie 
następnych świadczy o tym, że porady udzielone są właściwie. (IP 2) 
Oni się sami monitorują, my ich nie sprawdzamy, wiadomo, że na aplikacji są w większości 
ludzie młodzi albo żyją, prowadząc własne kancelarie, my im tu dajemy dostęp do 
oprogramowania prawniczego mamy [program] LEX, więc jak chcą korzystać, to korzystają. 
Wiadomo, że my też podpytujemy osoby, które do nas przychodzą, udzielamy im tej porady 
prawnej w sposób taki, który ich zadowala, a jeśli nie, to dlaczego. No i w ten sposób wiemy, czy 
to są porady znaczące, prawnicy tworzą te własne swoje klubiki i dyskutują o swoich sprawach. 
(NGO 6) 
To znaczy, powiem tak, ogólnie rzecz biorąc, w zależności od stopnia sformalizowania, jeżeli są 
to biura, to jest to bardziej sformalizowane, natomiast udzielenie informacji, co trzeba zrobić, 
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odbywa się na zasadzie pewnego rodzaju zwykłego ustnego przekazania informacji, tutaj o tyle 
procedur nie ma, że przychodzi ktoś, pyta [...], no to się mu odpowiada. Sprawdzalność tego jest 
żadna, jedynie może być realizowana ad hoc w sytuacji, gdyby ktoś był źle poinformowany 
bądź niepoinformowany, przy czym to są sprawy trudne do zweryfikowania, bo ludzie nie 
rozumieją tego, co się do nich mówi. (S 2) 

Jak widać, nawet w sądzie świadomość potrzeby kontrolowania jakości udzielanych informacji, 
które – bądź co bądź – również wchodzą w zakres działalności poradniczej, jest raczej niska. 
Bardziej złożone formy kontrolowania odnajdziemy wyłącznie w większych podmiotach albo w 
tych, które działają w ramach większych struktur (na przykład sieć biur porad obywatelskich). Jak 
jednak wynika z wypowiedzi respondenta reprezentującego sąd, również i w tym wypadku 
istnienie systemowych rozwiązań w zakresie kontroli pracy doradców nie jest wcale regułą. 
Przyjrzyjmy się jednak kilku opisom, w których respondenci przedstawili bardziej złożone formy 
kontroli poradnictwa świadczonego przez ich organizacje lub instytucje: 

My kontrolujemy wybiórczo, nie jesteśmy prawnikami, więc my kontrolujemy pod kątem 
zrozumiałości porad. Psycholodzy teraz mają od niedawna wprowadzony obowiązek sczytania 
porad, czy są zrozumiałe. My też staramy się z [imię] to robić. Czyli czytamy, czy to, co jest 
napisane, jest w miarę zrozumiałe dla kogoś przeciętnego, z tym jest też duży problem. 
Merytorycznie oni sobie mogą posprawdzać, ale jak napiszą, potem tego nikt nie rozumie. Więc 
jak gdyby od niedawna się pojawił nowy element, od, od mniej więcej półtora miesiąca, 
sprawdzeń, czy to, co napisali, jest zrozumiałe. I tak długo mają szlifować, aż [...] będzie to 
prostym, zrozumiałym językiem. Tak, i to jest najtrudniejszy element, który w tej chwili mamy, 
jeśli chodzi o kontrolę. Bo to jest trudno. (NGO 1) 
Zła informacja automatycznie odbija się, raz ze strony klienta, bo on jest niezadowolony, po 
drugie, musi biegać do nas, bo ktoś tam coś źle zrobił, i prosimy, żeby coś uzupełnił, ale też jak 
wyjdzie ze złą informacją, to się prawdopodobnie skończy skargą. Bo na przykład miałby prawo 
do czegoś, a nie skorzystał z niego, bo dostał złe informacje, więc to się [...] przekłada na życie 
ludzkie od razu i to jest [...] tak nie może być. Ale my mamy [...] my jesteśmy świadomi, bo mamy 
tajemniczego klienta, który do nas dzwoni. Czyli to są nasi przełożeni z centrali, sprawdzają 
naszą wiedzę. Przychodzą do nas, sprawdzają wszystko, czy jesteśmy sympatyczni, jak 
udzielamy informacji, czy zgodnie z tymi procedurami, na których powinniśmy pracować. 
Oczywiście w tych procedurach też jest ujęty strój i tak dalej. Mamy te testy sprawdzające 
wiedzę, to się odbywa w ten sposób, że dostajemy informację z centrali, na przykład na klika dni 
wcześniej, że o tej godzinie rozpocznie się test, mamy podać nazwiska osób, one dostają 
specjalne loginy i wszyscy w całej Polsce mają ograniczony czas, logują się i widzą pytania 
dopiero wtedy, i mamy na przykład tam 12 minut na ileś tam pytań i musimy zdążyć. (IP 16) 
Zasadą jest poufność, czyli nie może to się wydostać na zewnętrz. Zapewnić musimy takie 
warunki, jak tutaj mamy, że jest oddzielny pokój, w którym klient [jest] sam z doradcą. To, co jest 
między nim a doradcą, pozostaje między nimi. Oczywiście pozostali członkowie zespołu mają 
dostęp do karty. 
Jest prowadzenie dokumentacji standardem, czyli jednolitego wzoru. Wprowadzenie do bazy 
internetowej klientów. Jest to właśnie każdorazowo [sprawdzane], czy przepis, na który w 
danym przypadku [się powołujemy], jest aktualny. Czy dana porada nie będzie przypadkiem 
mylna. Też mamy coś takiego, to się odbywa na poziomie sieci i wewnętrznym poziomie – 
ocena jakości udzielanych porad, czyli wyrywkowa kontrola kart. Akurat ja się tym w biurze 
zajmuję, czyli co jakiś czas przeglądam, wybieram sobie losowo karty wprowadzane przez 
poszczególnych doradców i sprawdzam, czy ta porada jest rzeczywiście dobra. Czy można było 
coś więcej, załóżmy.  
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Powiem, że jest bardzo wymagająca. Powiem trochę nieskromnie, ale świadczą o tym wyniki 
kontroli zewnętrznej dokonywanej na poziomie związku, który zatrudnia prawnika, który 
zajmuje się oceną na poziomie całej sieci. Też sobie wybiera dziedziny i kontroluje okresowo 
karty. My nie miałyśmy od bardzo dawna żadnej błędnej, może jakieś niedoróbki, może 
niepełna, może coś jeszcze można powiedzieć. 
Lokal powinien mieścić się w lokalu dostępnym dla osób niepełnosprawnych. U nas jest tak, bo 
piętro jest, ale jest winda, jest podjazd.  
To, że się konsultuje z zespołem, nigdy z głowy, nigdy tak, żeby popełnić błąd, nie wprowadzić 
człowieka przypadkiem, żeby nie narobić mu szkody. 
A: – To jest spisane? 
– Mamy ten przez związek, taka księga gruba. Każdy doradca, który przychodzi do nas, jest 
zapoznawany, wolontariusz, bo trzon naszego zespołu [...]. (NGO 2) 

To kilka opisów względnie rozwiniętych praktyk czy nawet systemów kontroli pracy doradców. 
Podkreślmy jednak, że występowanie tego rodzaju mechanizmów najwyraźniej nie jest regułą. 

Ustalenia z badań jakościowych każą zatem traktować z pewną rezerwą wyniki sondażu CATI i 
CAWI. Deklaracje o tym, że praca osób udzielających pomocy jest oceniana systematycznie, po 
głębszym wglądzie mogą się okazać nieco oddalone od rzeczywistości. Być może prowadzi się 
jakąś formę kontroli, ale zapewne ani nie jest ona częścią przemyślanego systemu, ani nawet 
dobrze utrwaloną praktyką. 

Skoro regułą nie jest prowadzenie ani systematycznej ewidencji, ani systematycznej kontroli 
osób świadczących poradnictwo, nie będzie niespodzianką również to, że – w świetle danych 
jakościowych – również ewaluacja działalności poradniczej jest raczej rzadką praktyką (co akurat w 
pełni koresponduje z wynikami badań ilościowych).  
PRZYKŁADOWY OPIS ROZWINIĘTEGO SPOSOBU EWALUACJI DZIAŁAŃ PORADNICZYCH W 
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Kontrola jakości odbywa się na trzy sposoby. Po pierwsze, każdy klient, będący jednocześnie uczestnikiem 
danego projektu, wypełnia po poradzie ankietę ewaluacyjną, w której jest pytany (poza danymi 
metryczkowymi, jak płeć i miejsce zamieszkania) o: 

1. źródło informacji o biurze porad, 
2. ocenę przydatności i adekwatności otrzymanych informacji, 
3. ocenę uprzejmości doradcy, 
4. ocenę atmosfery panującej podczas udzielania pomocy, 
5. gotowość polecenia biura innym osobom, 
6. deklarację chęci ponownego skorzystania z biura, 
7. to, co zmieniłby w biurze (techniczne funkcjonowanie, to znaczy lokalizacja punktu, godziny 

dyżurów, częstotliwości dyżurów) 
 
Po drugie, jako dodatkowy sposób weryfikacji jakości, każdy klient, który wyrazi negatywną opinię o biurze i 
poradzie, na przykład podczas rozmowy z pracownikiem biura, doradcą lub koordynatorem projektu, jest 
proszony o sformułowanie tej opinii na piśmie. Po wpłynięciu takiego pisma kwalifikuje się uwagi w nim 
sformułowane – czy dotyczą jakości obsługi czy merytorycznej strony usługi. Jeśli chodzi o jakość obsługi, to 
natychmiast są wprowadzane, w miarę możliwości fundacji, działania naprawcze. Na przykład jeśli klient 
narzekał, że doradca nie był uprzejmy, koordynator projektu osobiście rozmawia z tym doradcą, a także 
formułuje ogólne zalecenia dla wszystkich. Jeśli zaś uwagi dotyczyły samej porady – koordynator projektu 
zwraca się bezpośrednio do kancelarii, z której pochodzi prawnik udzielający porady, o wyjaśnienia, 
dlaczego udzielono takiej czy innej porady. Gdy się okaże, że prawnik udzielił właściwej porady, wówczas 
koordynator dzwoni do klienta i stara mu się wytłumaczyć, że nie wystąpiło żadne uchybienie. Jeśli jednak 
się okazuje, że prawnik rzeczywiście popełnił błąd lub podał niepełną informację, to kancelaria jest 
zobowiązana do pouczenia prawnika i wprowadzenia działań naprawczych. 
Po trzecie, raz na kwartał pracownicy obsługi klienta oraz prawnicy spotykają się, aby omówić wszystkie 
problematyczne kwestie, jakie pojawiły się w minionym okresie – omawiają błędy, uchybienia, problemy, 
planują ich rozwiązanie. 
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Główne powody są właściwie dwa. Ewaluacja, czyli próba ustalenia, w jakim stopniu działania 

poradnicze przyczyniają się ogólnie do poprawy sytuacji beneficjentów, wymaga pewnych 
nakładów pracy i pieniędzy. Większość instytucji po prostu na to nie stać. Drugi powód (zwłaszcza 
w wypadku podmiotów publicznych) jest taki, że nie istnieją żadne wymagania (na przykład 
ustawowe), żeby efektywność poradnictwa oceniać w szerszej perspektywie. Nie wspominając już 
na przykład o praktyce śledzenia losów beneficjentów – próbie ustalenia, w jakiej mierze 
otrzymana pomoc rzeczywiście im się przydała, czy ich problem został rozwiązany, czy i dlaczego 
poszukiwali informacji lub porady w innych miejscach. Dlatego w odpowiedzi na pytanie o to, czy 
efektywność poradnictwa jest w jakikolwiek sposób oceniana, najczęściej spotkamy się z takimi 
opiniami: 

Jeśli chodzi o kontrolę, to sama [rzecznik] jest sobie sterem i okrętem, nie ma zwierzchnika, 
obowiązuje ją ustawa i zapisy prawne, ale sama dba o jakość, a najlepszą rekomendacją jest fakt, 
że ludzie do niej wracają i ma tę „moc” i „aurę” w mieście sprawczą, czyli się z nią liczą. Ewidencja 
jest przeprowadzana lakonicznie, ona sama prowadzi biuro rzecznika, więc nie ma czasu na 
papierki, choć jako rzecznik jest też naczelnikiem przecież tego wydziału i musi pracować jako 
rzecznik, sekretarz i jeszcze osoba zarządzająca wydziałem – wszystkie prace ma te, co inni 
naczelnicy wydziałów, będąc tylko naczelnikami. Są spisywane dane, liczby, ale nie służą do 
nawiązywania kontaktów. (IP 4) 
No właśnie, tu jest problem, nad którym pracujemy, jeszcze nie doszliśmy do tego, jak go rozwiązać. 
Nie mamy czegoś takiego, nie wiemy dokładnie, jak zobligować klientów do tego, żeby przyszli i 
powiedzieli, co się w ich sprawie stało. Jeżeli nie wracają, to [...] najczęściej nie wracają do nas 
klienci, i nie wiemy, czy sprawa zakończyła się sukcesem, czy nie. Myślimy, że skoro nie wracają, to 
zakończyła się pozytywnie, a klient jest zadowolony. Mamy nadzieję, że klienci nie wracają dlatego, 
że są zadowoleni i nie potrzebują nowej porady. Ale, niestety, to jest ten problem, że nie śledzimy 
losów swoich klientów i że nie wpadliśmy na sposób, w jaki to robić. (SPP 1) 
Nie, nie ma takiej fizycznej możliwości. Nie ma takiej fizycznej możliwości, bo te osoby przychodzą, 
one są osobami anonimowymi, więc to jest niemożliwe. No, może być czasami taka sytuacja, że w 
wyniku porady dochodzimy do wniosku, że jest to sprawa na tyle ważna i skomplikowana albo 
wymagająca rozstrzygnięcia, że ta osoba do nas pisze skargę, no to już jest inna zupełnie procedura 
postępowania. My badamy tę skargę, ale właściwie kończy się to na zasadzie udzielenia 
odpowiedzi, co w sprawie zostało zrobione, ewentualnie co ten, ta osoba, jakie ma podjąć 
czynności, żeby ta sprawa została ostatecznie załatwiona. No, rzadko kiedy, chociaż czasami 
prosimy, rzadko kiedy te osoby do nas oddzwaniają i mówią, powiedzmy, w jaki sposób sprawa 
została [...] ja mówię o poradach. Czasami jest taka porada, że mówimy: „No to proszę iść do 
pracodawcy, proszę powiedzieć to czy tamto, proszę, powiedzmy, tak zachować się, złożyć takie 
dokumenty, bo to jest niezbędne” i czasami są takie sytuacje, że prosimy: „No, tam zadzwonić i 
powiedzieć, czy tam pracodawca wypełnił ciążące [...] na nim zobowiązania, i ewentualnie albo 
złożyć do nas skargi, to wtedy w trybie skargowym, albo coś, ale mówię, że bardzo rzadko te osoby, 
jeżeli już sobie załatwią sprawę, informują nas o tej sprawie. My nie mamy takiego z imienia, z 
nazwiska i, powiedzmy, z adresu, żeby taką [...] no oprócz tych pisemnych oczywiście porad, które 
muszą być pełne dane osobowe tej osoby, która o poradę wystąpiła. (IP 1) 
A: – Czy w jakiś sposób badacie efektywność swoich działań? Czyli relacje nakładów do uzyskanego 
efektu. 
– Tak wprost to nie robiliśmy takich porównań, sprawdzamy, ile mamy usług itd., to sobie zliczamy 
takie rzeczy, ile mamy wejść na stronę itd. Ale nie porównywałem tego, powiem szczerze, do 
finansów, bo by się okazało, że jak świadczymy bezpłatnie, to wiadomo, że koszty są większe niż 
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możliwości nasze finansowe. Tak jak mówię, to się trochę ogranicza i to nie jest dobre do końca, na 
zasobach naszych w postaci, że my to chcemy i robimy to, ale jak nas zabraknie, to to się urwie i to 
jest problem, bo ja bym nie chciał tak. (NGO 5) 

Podsumowując, kontrola jakości usług poradniczych wewnątrz samych podmiotów, które są 
zaangażowane w tego rodzaju działalność, nie stoi na wysokim poziomie. Brakuje dobrych praktyk 
w zakresie gromadzenia podstawowych informacji na temat prowadzonego poradnictwa. 
Rzadkością są spójne systemy ewidencji spraw i beneficjentów. W konsekwencji organizacje 
pozbawiają się podstawowych danych, które pozwalałby im samym ocenić rezultaty swojej 
działalności. Systematyczna kontrola jakości pracy osób świadczących porady również jest raczej 
wyjątkiem niż regułą. Podobnie działania ewaluacyjne. Podmioty nie badają losów swoich klientów 
i nie próbują określić efektywności świadczonych przez siebie usług. 

To oczywiście może odbijać się negatywnie na jakości poradnictwa, choć wcale nie musi. Przede 
wszystkim jest to kolejny dowód na to, że trudno mówić o tym, że istnieje jakiś system poradnictwa 
w Polsce. Raczej mamy do czynienia z kolekcją mniej lub bardziej zorganizowanych działań różnych 
podmiotów, które stosują się do odmiennych standardów (o czym zresztą była już mowa na 
początku tego podrozdziału). 

 

3.4. PRZESZKODY I CZYNNIKI UŁATWIAJĄCE ŚWIADCZENIE PORADNICTWA 
PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO – Emilia Rekosz, Piotr Zimolzak (opracowanie 
danych ilościowych) 

 

3.4.1. Otoczenie podmiotów świadczących poradnictwo 
Omówienie wyników badań ilościowych 

Ze wsparcia finansowego, usługowego lub rzeczowego częściej korzystają instytucje 
niepubliczne (24%) niż podmioty publiczne (14%). 

 
Wykres 52. I1. Proszę powiedzieć, czy w swojej działalności poradnictwa mają Państwo wsparcie 

finansowe, usługowe, rzeczowe, inne jakiś innych instytucji (organizacji)? Wyniki 
badania CATI. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

 
Zdecydowanie najpowszechniejszym źródłem wsparcia, niezależnie od rodzaju instytucji, jest 

samorząd (38%). Na drugim miejscu (21%) wymieniano projekty unijne, choć stanowiły one 
wsparcie przede wszystkim dla usługodawców publicznych (24%). W wypadku instytucji 
niepublicznych podobny odsetek badanych (23%) wskazał wsparcie instytucji prywatnych 
(sponsorów), które właściwie nie były wymieniane przez usługodawców publicznych. Warto 
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również zwrócić uwagę na deklarowane wsparcie ze strony trzeciego sektora (20%), niezależnie od 
typu usługodawcy. 
 
Wykres 53. I1a. Jakie inne instytucje i organizacje wspierają Państwa finansowo, usługowo i 

rzeczowo w prowadzeniu działalności poradnictwa i jaka jest główna forma wsparcia? 
Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne 
statystycznie 
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Zdecydowanie wyższy poziom świadomości na temat innych instytucji świadczących 

poradnictwo jest obserwowany wśród podmiotów publicznych. Najlepiej rozpoznawanym typem 
instytucji jest powiatowe centrum pomocy rodzinie (71%) – kolejne miejsca dzieli od nich aż 50 
punktów procentowych. Prawie co czwarty usługodawca (23%) identyfikuje organizacje 
pozarządowe, a co piąty (20%) – urzędy gminy i urzędy wojewódzkie. 

 
Wykres 54. G8a. Jakie znają Państwo inne instytucje (organizacje, firmy) świadczące tego typu 

poradnictwo co Państwa instytucja (organizacja, firma)? Wyniki badania CAWI. Braki 
danych pominięto. Różnice między grupami nieistotne statystycznie 

 
 

Wysoki poziom rozpoznawalności powiatowych centrów pomocy rodzinie jest skutkiem tego, 
że publiczne instytucje najczęściej współpracują z tą instytucją (40%). Z drugiej strony, instytucje 
niepubliczne potrafią wymienić mniej podmiotów, ponieważ ponad połowa usługodawców 
niepublicznych (57%) deklaruje, że nie współpracuje z żadnym z nich. Ponadto wiedza o innych 
instytucjach może być rozproszona, gdyż co czwarty usługodawca (27%) twierdzi, że współpracuje 
ze wszystkimi organizacjami. 
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Wykres 55. G8b. Z którymi z nich Państwo współpracują? Wyniki badania CAWI. Braki danych 
pominięto. Różnice istotne statystycznie na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-
kwadrat) 

 
 

Co interesujące, podmioty, które były identyfikowane jako najbardziej znane (powiatowe centra 
pomocy rodzinie i urzędy gmin lub ich odpowiedniki dla innych jednostek podziału terytorialnego), 
również najczęściej wymieniano na początku listy instytucji, które co prawda współpracują z 
danym usługodawcą, ale same nie udzielają usług poradniczych. 
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Wykres 56. GG1. Które z instytucji nieudzielających usług poradniczych współpracują z 
Państwem w zakresie świadczonego poradnictwa? Proszę wskazać wszystkie 
instytucje, z którymi współpracowali Państwo w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyniki 
badania CAWI. Różnice istotne statystycznie na poziomie 0,05 (na podstawie testu 
chi-kwadrat) 
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Średnie ocen jakości współpracy z innymi instytucjami można określić jako bardzo wysokie lub 
wysokie. Z wyjątkiem pojedynczych instytucji – organizacji pozarządowych czy osób 
indywidualnych – instytucje publiczne wystawiły podmiotom współpracującym wyższe oceny. 
Najlepiej ewaluowane były: administracja gminy (5,6 punktu na siedmiostopniowej skali), 
powiatowe centra pomocy rodzinie (5,5), administracja powiatu – a więc instytucje, z którymi 
usługodawcy współpracują najczęściej. 



103 
 

Wykres 57. GG2 Proszę ocenić, jaki jest stosunek poniższych podmiotów do prowadzonej przez 
Państwa instytucję (organizację, firmę) działalności poradniczej? Do oceny proszę użyć 
skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „utrudniają naszą działalność w bardzo dużym 
stopniu”, 4 – „pozostają neutralne”, 7 – „wspierają naszą działalność w bardzo dużym 
stopniu”. PORÓWNANIE ŚREDNICH. Wyniki badania CATI. Braki danych pominięto. 
Obramowane pozycje wskazują różnice istotne statystycznie (na poziomie 0,05, na 
podstawie testu t-Studenta) 

 
 
 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Do otoczenia podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie można zaliczyć 
zarówno inne podmioty świadczące poradnictwo (powiązane ze sobą różnymi formami 
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współpracy), jak i podmioty wspierające finansowo działania usługodawców oraz podmioty, z 
którymi usługodawcy są połączeni nicią instytucjonalnych zależności. Tłem całości jest poziom 
świadomości prawnej obywateli i ich nastawienie do poradnictwa świadczonego przez 
usługodawców. 

Uwzględnienie otoczenia w przedstawianym projekcie pozwala na ukazanie sieci współpracy 
między podmiotami świadczącymi poradnictwo, co może z kolei umożliwić wskazanie, w jakim 
zakresie współpraca ta wpływa na efektywność i skuteczność udzielanego poradnictwa. 

W pierwszej kolejności zostaną przedstawione podmioty, które w różnej roli występują w 
otoczeniu usługodawców. Znajdują się wśród nich zarówno te, które udzielają usługodawcom 
wsparcia (rzeczowego lub finansowego), jak i te, które na różnych zasadach współpracują z 
usługodawcami. Wśród nich są instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i prawnicy. Kluczem 
do ich omówienia, uwzględniającym różnorodność podmiotów z otoczenia usługodawców, będą 
rodzaje relacji łączących usługodawców z podmiotami. Uzupełnieniem tych informacji będą uwagi 
badanych usługodawców na temat oczekiwanego przez nich wsparcia innych instytucji. Informacje 
te pozwolą na określenie, czy można mówić o istnieniu wśród podmiotów świadczących 
poradnictwo prawne i obywatelskie sieci współpracy – swoistego networkingu, w ramach którego 
są rozwiązywane na bieżąco problemy związane ze świadczeniem poradnictwa. 
 
Relacje usługodawców z innymi podmiotami 

Uzyskany w badaniach materiał potwierdza istnienie różnorodnych relacji między badanymi 
usługodawcami a innymi podmiotami i osobami tworzącymi otoczenie usługodawców. Wśród nich 
można wyróżnić przede wszystkim: wsparcie ze strony innych podmiotów, relacje służbowe, 
współpracę i wzajemne przekazywanie spraw beneficjentów. 

Wsparcie ze strony innych podmiotów – kilku respondentów wyraźnie wskazywało istnienie 
instytucji, których wsparcie pomaga w codziennym funkcjonowaniu usługodawców. Poniżej 
przedstawiamy przykłady takiego wsparcia: 

Też w tym roku starosta, uwzględniając naszą trudną sytuację, nawet zwolnił nas z czynszu, co 
było dużą ulgą. Tutaj powiat nas w pewien sposób wspiera. Nie możemy powiedzieć, że nie. 
(NGO 2) 
No, na pewno wspiera nas uniwersytet, tak? Bo korzystamy z lokalu. Mamy przede wszystkim 
tutaj opiekę merytoryczną i opiekuna poradni, też osobę, która podpisywała statut i regulamin i 
która jest związana od początku z funkcjonowaniem poradni też jest profesor [nazwisko], który 
jest też pracownikiem naukowym wydziału. (SPP 2). 

Warto przy tym zauważyć, że w pierwszym wypadku respondent wskazywał pewien sposób 
wykorzystywania tej sytuacji przez powiat. Polega on na odsyłaniu do danej organizacji wszystkich 
potencjalnych beneficjentów, którzy zgłaszają się do powiatu z pytaniem o poradę (gdyż 
oferowane przez powiat poradnictwo nie jest w stanie zaspokoić zapotrzebowania na poradnictwo 
w środowisku lokalnym). Z kolei w drugim wypadku wsparcie to wydaje się oczywiste, gdyż 
studenckie poradnie prawne są pewnego rodzaju elementem składowym wydziałów prawa. Bez 
wsparcia uczelni istnienie studenckich poradni prawnych wydaje się niemożliwe. Respondenci 
będący przedstawicielami studenckich poradni prawnych nie wskazywali jakichkolwiek problemów 
w tym zakresie. 

Dodatkową informacją, wzbogacającą wiedzę na temat otoczenia usługodawców, są 
wypowiedzi respondentów na temat tego, czy są jakiejś instytucje lub osoby, od których 
oczekiwaliby wsparcia albo zwiększenia zakresu udzielanego już wsparcia. Gdyby spróbować 
oszacować tego typu dane zebrane w badaniach jakościowych, można by zauważyć, że 
podmiotów, od których wsparcie jest oczekiwane, jest więcej niż podmiotów, od których badani 
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usługodawcy otrzymują wsparcie. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że usługodawcy różnie 
to wsparcie interpretowali, najczęściej jako pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów lub 
ułatwienie funkcjonowania usługodawców w ogóle. Informacje na ten temat znajdują się w tabeli 
13. 
 
Tabela 13. Uwagi na temat oczekiwanego wsparcia ze strony innych podmiotów 
Grupa usługodawców Uwagi na temat oczekiwanego wsparcia ze strony innych podmiotów 
Biura poselskie i 
senatorskie 

To znaczy, czasami zwracamy się do rzeczników, różnego typu rzeczników. 
Najbardziej zawalony pracą jest oczywiście Rzecznik Praw Obywatelskich. Takie 
odnosimy wrażenie, że oni mają tyle tych spraw, że nie do końca jest to takie, że 
powiedziałbym, z należytą starannością przeprowadzona sprawa, chociaż może to 
jest tylko wrażenie nasze, to tylko tyle, że rzecznicy często powołują się na swoje 
kompetencje, ograniczone kompetencje, no co jest oczywiście słuszne, ale to wtedy 
jakby ogranicza tę całą zasadność funkcjonowania rzecznika, prawda, że na 
przykład rzecznik odpowiada, że on nie może podjąć interwencji, bo to byłoby 
naruszenie, naruszenie, bym powiedział, istoty odrębności samorządu od państwa, 
prawda, ale mógłby napisać swoją opinię, prawda, że on uważa, że powinna zostać 
udzielona pomoc, a taki samorządowiec sobie zrobi, co będzie chciał, prawda, a on 
nawet opinii nie da, bo to jest jakby poza jego kompetencją, a czasami opinia 
Rzecznika Praw Obywatelskich miałaby jakieś znaczenie, prawda, że on by napisał, 
że on źle robi, by [...] mógł dojść do wniosku, że zrobili źle i że mógłby to zrobić 
inaczej, także takie wrażenie mam, że takie nie do końca jest przemyślane 
ustawienie Rzecznika Praw Obywatelskich. (BP/BS 2) 

Instytucje publiczne 
 
 
 

Współpraca ze starostwem jest średnia, wiedzą, że mogliby pomóc, bo dla domu 
opieki społecznej wybudowali dom za 8 milionów złotych, nowy, uważany za 
najlepszy w Polsce, na 99 osób, natomiast póki co powiatowemu centrum pomocy 
rodzinie nie pomaga, może zacznie. (IP 9) 
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Organizacje 
pozarządowe 
 

Wydaje mi się. Powiaty są dość biedne. Mają ograniczony zakres działań, ale my 
robimy, co jest ich ustawowym zadaniem w ustawie o pomocy społecznej, 
uważamy, że tutaj powiaty powinny w większym stopniu wspierać, w sensie 
finansowym. Ogłaszać konkursy. Zwracałyśmy się o to do naszego powiatu, ale 
stwierdzili, że to robi tak naprawdę powiatowe centrum pomocy rodzinie. No bo nie 
mają na to środków. A oni robią faktycznie w ramach tego projektu systemowego. 
Bardzo wąski zakres, wynajmują na godziny prawnika, od którego ludzie i tak 
przychodzą do nas. (NGO 2) 
No na przykład regionalny ośrodek polityki społecznej, który ma pod sobą właśnie 
instytucje pomocy społecznej, czy urząd wojewódzki, wojewoda ma pod sobą 
miejskie ośrodki pomocy społecznej, także ci, co odpowiadają za te instytucje coraz 
niżej, niższego szczebla, żeby jak gdyby wspierali te nasze działania. Na przykład 
informacyjnie, no a ta instytucja – regionalny ośrodek polityki społecznej czy 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, no finansowo, bo to 
jednak są to mieszkańcy województwa, mieszkańcy konkretnych powiatów, gmin, 
to oni odpowiadają też za tych ludzi [...]. (NGO 5) 
Myślę, że powinny nas wesprzeć samorządy. Na naradach gmin informować 
sołtysów, powinni bardziej informować za pomocą chociażby swoich stron 
internetowych (chociaż na stronach gmin również umieszczamy nasze 
harmonogramy przyjmowania klientów). Może bardziej mogłyby nas wesprzeć 
inne organizacje pozarządowe, też przekazując swoim członkom, 
zainteresowanym, że taki twór, jak nasz, istnieje. (NGO 7) 
No myślę, że od wszystkich, do których się zwracamy, prawda? Począwszy od 
ministra sprawiedliwości, a skończywszy na burmistrzu miasta [nazwa miasta]. 
Czyli nawet na burmistrzu dzielnicy [nazwa dzielnicy]. Właściwie od każdego, bo, 
naszym zdaniem, darmowe porady prawne powinny być w zainteresowaniu chyba 
wszystkich instytucji, do których się zwracamy. Łącznie z ministerstwem pracy i 
burmistrzem dzielnicy, prawda? To jest chyba w interesie wszystkich. (NGO 8)  

Studenckie poradnie 
prawne 

Gdybyśmy mieli takie wsparcie jawne ze strony adwokatów czy radców prawnych, 
to, wydaje mi się, że byłoby nam dużo łatwiej, nie mówię tutaj o podpisywaniu 
jakiegoś porozumienia, ale żeby jakoś doszło do jakiegoś takiego spotkania, gdzie 
adwokaci czy radcy prawni poparliby naszą inicjatywę, no, przecież ci młodzi 
pracujący w zawodzie nie wzięli się znikąd, tylko z wydziału prawa, a część z tych 
osób była w poradni prawnej i na przykład dzięki temu dostała się na aplikację 
prawną, bo studenci, czy nasi absolwenci, mówią, że pani doktor superporadni mi 
pomogła, ja wiem, że chcę to w życiu robić, i to mnie zmotywowało, żeby pójść na 
aplikację, i dzięki poradni dostałem się na aplikację. I fajnie by było, żeby ci starsi 
adwokaci, ci radcy prawni, tak wprost powiedzieliby, że popierają te nasze 
działania, i że nie jesteśmy dla nich konkurencją, bo ja zawsze wszystkim tłumaczę, 
że my nie jesteśmy konkurencją, i wydaje mi się, że jesteśmy też tak odbierani przez 
większość profesjonalistów. Ale nigdy nie było takiego spotkania z władzami, czy 
okręgowej rady adwokackiej, czy izby radców prawnych, a myślę, że to by było 
fajne, bo byśmy pokazali, że jesteśmy jednym wielkim zespołem prawniczym, ale 
każdy z nas działa na innych zasadach. (SPP 1) 

 
Po przedstawieniu kilku przykładów oczekiwanego wsparcia trzeba zauważyć, że wśród 

badanych usługodawców byli również tacy, którzy nie deklarowali oczekiwań wobec innych 
podmiotów. 
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Warto również dodać, że powyższe przykłady znajdują także odzwierciedlenie w badaniach 
ilościowych, w których przeważająca część usługodawców stwierdziła, że nie otrzymuje wsparcia 
od innych instytucji. 

Współpraca z innymi pomiotami – najwięcej informacji zebranych na temat otoczenia 
usługodawców dotyczy różnych form formalnej lub nieformalnej współpracy z innymi 
podmiotami. Rozróżnienie to jest szczególnie interesujące, gdyż – jak wskazują przeprowadzone 
badania – nie wszystko, co się odbywa między usługodawcą a otaczającymi go ludźmi i 
podmiotami, ma sformalizowany charakter. Obok podpisywanych porozumień, form współpracy 
wypracowanych przez lata funkcjonowania, relacji budowanych między instytucjami zajmującymi 
się podobnymi sprawami, istnieje także sfera mniej formalnych kontaktów. Tabela 14 zawiera 
przykłady omawianej współpracy. 

 
Tabela 14. Przykłady współpracy usługodawców z innymi podmiotami 
Grupa usługodawców Przykłady współpracy usługodawców z innymi podmiotami 
Instytucje publiczne Biuro porad obywatelskich – i w zasadzie to jest wszystko. Tak po koleżeńsku, żeby 

się podpytać kogoś i udzielić porady, więc tylko to biuro porad obywatelskich. (IP 1) 
[...] są rodziny, które nie chcą korzystać z porad u nas, więc współpracujemy z [...] 
Stowarzyszeniem [nazwa organizacji] w [nazwa miasta], które ma, również udziela 
porady prawne, i tak kierujemy te osoby. I ponieważ tam jest otwarte, mogą 
również osoby z zewnątrz, a jeszcze z racji naszego porozumienia, że [ze] sobą 
współpracujemy, to po prostu jeszcze dzięki temu jest taka możliwość wysłania, ale 
to są bardzo sporadyczne przypadki [...]. Czy mamy też sygnały ze szkół, zresztą 
bardzo ściśle współpracujemy ze sobą i to jest bardzo fajna współpraca ze szkołami 
[...]. To znaczy, my w ten sposób z komisją rozwiązywania problemów uzależnień, 
ale też współpracujemy ze szkołami, żeby rozszerzyć takie informacje. Z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, ale nie bezpośrednio, jak gdyby nie ma takiej opcji, 
bo byśmy musieli płacić. Z żadnym, z żadnym z zespołem adwokackim, dlatego, że 
to są bardzo drogie i odpłatne rzeczy i na taki cel gmina na pewno by nam nie dała 
środków. Jeżeli zaistnieją jakieś potrzeby, no to mamy też prawników, którzy są na 
terenie gminy, tak, zatrudnieni. Ale to głównie dla nas jako jednostki, a nie dla 
podopiecznych. Także, ponieważ na ten cel właśnie mamy te środki stąd. (IP 2) 
Czyli, jeśli chodzi tutaj o współpracę z jakimiś innymi instytucjami oprócz 
Najwyższej Izby Kontroli i starostwo powiatowe, czy jeszcze z jakimiś innymi 
instytucjami współpracujecie? [...]. Nie no, z sanepidem współpracujemy przecież, 
bo my zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów mamy możliwość zlecania 
kontroli sanepidowskich, jeśli chodzi o żywność, i Inspekcji Handlowej, jeśli chodzi o 
inne towary. I to robimy, jeśli zachodzi taka potrzeba, dalej, jeżeli widzimy 
podejrzenie popełnienia przestępstwa, to kierujemy sprawę do prokuratury albo na 
policję [...]. Oczywiście sanepid, policja, państwowa inspekcja, to znaczy Inspekcja 
Handlowa, dawniej „Państwowa”, policja, prokuratura, także kierujemy tam 
sprawy. A nawet w zeszłym roku, bo żeśmy się tutaj z policją skrzyknęli, bo działał 
tutaj na rynku, handlował drzwiami i oknami, stolarką się zajmował, że żeśmy 
gościa skazali, wyrokiem żeśmy go skazali. Sąd skazał go wyrokiem, ma naprawić 
szkody itd., także, wie pan [...] współpracujemy, nie ma problemu, jak ja kieruje coś, 
to później otrzymuję co dalej, ciąg dalszy, zawiadomienia, co dalej się działo itd., 
także tutaj, jeśli chodzi o te relacje, to [...], natomiast z sanepidem to ja nawet nie 
piszę pism o kontrolę, tylko jeśli widzę, że coś na rzeczy jest, i jest to wiarygodne, że 
nie jeden mi przyszedł, bo wie pan, bywa tak, że jest konkurencja na rynku na wsi i 
jeden sklepikarz na drugiego donosi. Ja już miewałem takie przypadki, to przecież 
nie będę informował sanepidu, ale jak widzę, że to jest wiarygodne, że to jest 
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przypadek konkretny, bo się zgłosił tu, to ja wtedy dzwonię do pani dyrektor 
sanepidu i ona kieruje kontrolę, i cześć, i nie bawimy się nawet w papiery. (IP 5) 
[...] są jakieś programy, to czasami z instytucjami szkoleniowymi [...], jeszcze nie 
mówiłam panu o takim poradnictwie, dotyczącym pracy, no to wtedy 
współpracujemy z urzędem pracy, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, z 
punktem rozwiązywania problemów alkoholowych. (IP 6) 
Myślę, że tak, ale też nie jestem w stanie panu odpowiedzieć, dlatego że my przy 
wykonywaniu swoich zadań musimy się ściśle trzymać terenu, dlatego też trudno 
mówić o jakieś współpracy, wiadomo, że jedną sprawę przekazujemy, bo ktoś 
zmienił miejsce zamieszkania, to wiadomo, że pracownik socjalny tutaj z terenu 
miasta w jakiś sposób współpracuje z pracownikiem, który jest spoza czy z innej 
gminy, bo wiadomo, że przecież osoba bezdomna migruje po całej Polsce i 
wiadomo, że nie da się nie współpracować z ośrodkami, które w tym momencie 
mają tego podopiecznego pod swoją pieczą, no to jest normalna współpraca. 
Współpraca nawet pomiędzy domami opieki społecznej, jeżeli osoby są tam 
kierowane, dlatego, no trudno się mówi, że nie ma współpracy. (IP 7) 
Współpracują z licznymi organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia 
niepełnosprawnych), parafiami, policją, starostwem, miejskim ośrodkiem pomocy 
społecznej, szkołami, a pieniądze mają ze starostwa i ze środków Unii Europejskiej, 
kiedy – tak jak obecnie – realizują jakiś projekt Unii Europejskiej (środki 
Europejskiego Funduszu Społecznego). (IP 9) 
Znaczy tak, wśród innych instytucji, z którymi współpracujemy najczęściej, czyli 
ośrodki pomocy społecznej, urząd pracy. No to, no to oczywiście wiedzą, że jest 
takie świadczenie, świadczone, co jakiś czas też przypominamy o tym. (IP 10) 
B: – Z biznesowych nie, a również [...] tak czasem, ostatecznie współpracujemy z 
organizacjami pozarządowymi. Ze stowarzyszeniem, mieliśmy też kontakt ze 
stowarzyszeniem [nazwa], które zajmuje się przemocą, w przeciwdziałaniu 
przemocy wobec kobiet, no zdarza się, że rzeczywiście takie są, doraźna 
współpraca z organizacjami pozarządowymi również [...]. No na przykład jeżeli, 
czasem jest taka sytuacja, że konkretny przypadek jest na przykład. My pomagamy 
osobie i również ta organizacja, i po prostu wzajemna wymiana informacji na 
temat pomocy. Tu też współpracujemy w tym zakresie z policją, z kuratorami 
sądowymi, także tutaj pomoc, nasza współpraca jest rozbudowana, również ze 
szkołami, z pedagogami szkolnymi, gdy jest taka potrzeba [...]. Jak na przykład jest 
tutaj, gdy chodzi na przykład o jakieś dziecko, które do tej szkoły chodzi i trzeba po 
prostu dziecku pomóc w jakiś sposób, to również kontaktujemy się ze szkołą, z 
wychowawcą, z pedagogiem. (IP 12) 
To znaczy, ja nie wiem, jaki jest kontekst pytania. Bo jeżeli chodzi o to, czy ktoś nam 
pomaga w udzielaniu porad z zakresu prawa pracy, to nie, bo my jesteśmy 
specjalistami. Natomiast ja mówię, my możemy tylko współdziałać, jeżeli na 
przykład ze strażą graniczną czy urzędami, ale w zakresie właśnie udzielania tego 
poradnictwa. Natomiast nie ma takiej sytuacji, żebyśmy występowali do jakiś biur 
adwokackich, powiedzmy, czy, no, gdziekolwiek indziej z prośbą, żeby oni nam 
napisali poradę w jakimś zakresie. To takiej, że [...]. Odwrotnie raczej jest, oni do nas 
występują, żebyśmy im udzielili porady, ale nie odwrotnie. My musimy sobie z 
każdym problemem się zmierzyć i w ramach kompetencji sami udzielić takiej 
porady. (IP 13) 
Mamy też taki, taką fajną współpracę tutaj, akurat w [nazwa miasta], z taką [...] z 
takim stowarzyszeniem [nazwa], ono obejmuje swoją opieką dzieci 
niepełnosprawne. I [...] to jest takie fajne, bo jak oni coś tam potrzebują [...] 
właściwie o tym nigdzie nie piszemy, ale jak oni coś potrzebują, a mają te dzieci, to 
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są dzieci i dorośli z upośledzeniem umysłowym, i jak potrzebują coś załatwić dla 
nich, czy jakąś rentę socjalną, to kontaktują się z nami tutaj i szybciutko 
przygotowujemy [...] my w zasadzie z wieloma instytucjami [...] bardzo wiele rzeczy 
załatwiamy [...] korzystając z jakby pomocy urzędu skarbowego, ale też jesteśmy 
mocno związani z Narodowym Funduszem Zdrowia, bo ściągamy dla nich składki. 
Tutaj ta współpraca bardzo [...] ale to nie tylko chodzi o te składki, bo rozstrzygamy 
bardzo często o obowiązku ubezpieczenia. Ludzie tam idą po jakieś karty 
potwierdzające, że są ubezpieczeni zdrowotnie, czy zaświadczenia wydajemy o 
ubezpieczeniu zdrowotnym, tutaj bardzo mocna jest ta współpraca, ale też 
współpracujemy z [...] tak już bardziej może trochę na zasadzie, że ściągamy ich 
tutaj na szkolenia albo na te drzwi otwarte, ale to prawie ze wszystkimi takimi 
instytucjami, instytucją typu miejski ośrodek pomocy rodzinie, typu właśnie urząd 
pracy [...] urząd miasta. Ściągamy te osoby na nasze drzwi otwarte po to, żeby, żeby 
[...] też jeżeli chodzi o współpracę tę taką merytoryczną, to jeszcze z Inspekcją Pracy 
mamy taką nawiązaną i wzajemnie się przenikamy informacjami. Bo oni jak coś 
jest nieprawidłowego w zakładzie pracy, jeśli chodzi o umowy o pracę, to dostają 
od nas informacje i oni nam dają informacje, jak coś sami stwierdzą, że coś chyba 
jest nie tak i my wtedy też musimy to zweryfikować też, nie? Także z wieloma 
instytucjami. (IP 16) 

Organizacje 
pozarządowe 

Z instytucjami publicznymi, typu sąd. Czasami policja. No miejski [...] pomoc 
społeczna na pewno. No i gmina, tak, jako reprezentant. I z organizacjami 
pojedynczymi, poszczególnymi. Czyli na przykład ze stowarzyszeniem osób 
głuchych, tak? Mamy na stałe jako tam tłumacza czy obsługę. No z zakładami 
karnymi, z dyrektorami [...]. [...]. Tak, z osobami onkologicznymi. Też mamy tak, że 
mamy taką prężnie działającą organizację dla osób chorych na chorobę 
nowotworową. (NGO 1) 
[...] mamy współpracę z zakładem karnym w [nazwa miasta], gdzie kierownik, 
zaprzyjaźniony zresztą od lat, bo udzielałyśmy porad też na dyżurach w [nazwa 
miasta], gdzie poprzednio pracował [...]. Miałyśmy porozumienie z kilkoma 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie w powiatach ościennych. Nawet nie 
ościennych, bo [nazwa miasta] jest dosyć daleko. Bo tam powiatowe centrum 
pomocy rodzinie było bardzo zainteresowane, żeby do nich na dyżury przyjeżdżać. 
Zależało im na tym, żeby zapewnić ludziom dostęp do naszych porad. No, a 
dojeżdżać do [nazwa miasta], ponad 100 kilometrów z okładem to trochę trudne, 
przy naszym małym zespole, więc wymyśliłyśmy to poradnictwo Skype’owe gdzie 
siedzi sobie doradca, nie w tym pokoju, tylko trzecim przy komputerze [...]. Mamy 
przez te lata, współpracujemy w dużej mierze z powiatowymi centrami pomocy 
rodzinie z naszego województwa. (NGO 2) 
[...] jest tutaj taka słynąca z, i ciesząca się dobrą reputacją, fundacja [nazwa], tam 
są prawnicy, którzy, że tak powiem, fizycznie są obecni w ośrodkach i oni się 
pojawiają bardzo często tam, a do nas trzeba po prostu przyjść i jest to, jest to 
kłopotem dla uchodźców [...] z zakresu pomocy prawnej też, dla [...] oni mają i 
beneficjentów obywateli państw trzecich i uchodźców i dla naszych rodaków mają 
pomoc prawną, także oni mają taką szeroką. A jak to wygląda od strony formalnej, 
czy to są wolontariusze, wolontariusze w zakresie właśnie poradnictwa prawnego, 
czy zatrudniacie może osobno ich? My mamy Caritas Polska, bo Caritas Polska jest 
grantobiorcą tego projektu, więc oni zatrudniają prawnika u nas tutaj, w [nazwa 
miasta], ma jakieś tam wynagrodzenie, nie jestem wtajemniczona, ale jest osoba 
zatrudniona na jakąś tam formę, chyba umowę-zlecenie [...], my mamy jeszcze 
bardzo, że tak powiem, już wypracowane dawno metody współpracy z ośrodkiem, 
[nazwa regionu] ośrodkiem tutaj dla cudzoziemców, no i z miejskim ośrodkiem 
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pomocy rodzinie, i w zasadzie z [nim] na bieżąco, bo wymieniamy się informacjami, 
bo w miejskim ośrodku pomocy rodzinie też jest realizowany projekt, który jest z 
tego samego funduszu. Te działania się nie mogą powielać, no i formy pomocy też 
nie mogą się powtarzać, więc, no na bieżąco się informujemy, co kto otrzymuje, 
jaką pomoc, na co, z przeznaczeniem na co, także to wszystko jest tak jakby płynnie 
połączone. (NGO 3) 
To widać po instytucjach, które odpowiadają na nasze maile, czy na pisma, czy 
dzwonią na telefon, że mamy kilka takich, które faktycznie są zainteresowane, i 
korzystają, i chcą się dowiedzieć czegoś więcej, i dopytują, a są takie, które w ogóle 
się nie interesują, i widać, że ta informacja nie idzie gdzieś dalej, ona po prostu się 
zakończyła na tym etapie, na jakim tam przesłaliśmy. Nawet plakatu nieraz nie 
wywieszają i nieraz mamy takie możliwości sprawdzenia, to nie ma czegoś takiego, 
także to wszystko zależy od instytucji, ale ponarzekałbym trochę na współpracę z 
powiatowymi centrami pomocy rodzinie, no powiatowe urzędy pracy to tylko 
kwestie pracy, ale też marniutko, tam, gdzie są te stanowiska dla osób 
niepełnosprawnych, to my musimy być tym kanałem dopytującym się itd. No nie 
zdarza się, że oni w tę drugą stronę, jakąś formę pomocy. My proponowaliśmy 
spotkania właśnie u nich dla tych niesłyszących w urzędach pracy, korzystaliśmy, 
co prawda nie mieliśmy danych o wszystkich osobach, oczywiście nie udostępnią 
nam, no bo wiadome, ustawa o ochronie danych osobowych, ale wymyśliliśmy i 
niektórzy się zgodzili, że to oni, my damy materiały, podamy termin spotkania, a 
oni zawiadomią swoimi kanałami, tak, bazą kontaktów, no i udało się pozyskać 
trochę takich osób, o których my nie wiedzieliśmy i oni o nas nie wiedzieli, że 
uzyskaliśmy jakiś nowych niesłyszących, nie jako członków czy podopiecznych, 
tylko że wiemy o nich i chcą też korzystać z naszej pomocy. Ale ponarzekałbym na 
współpracę. Tak marnie, po prostu marnie ta współpraca wygląda z większością 
tych instytucji pomocowych. Oni się tłumaczą, że mają tak dużo „papirologii” i 
zajmowania się dokumentami, że nie mają czasu na takie formy współpracy. (NGO 
5) 
Oddziały w kilku miejscach, na podstawie umów bilateralnych. Tam wszędzie musi 
być telefon, drukarka i komputer, żeby prawnicy mieli dostęp do naszych 
programów. Wszędzie jest ten LEX. Jeśli na przykład chodzi o [nazwa miasta], tam 
mamy podpisane porozumienie z organizacją pozarządową i tam przyjmujemy. W 
[nazwa miasta] przyjmujemy w punkcie konsultacyjno-orientacyjnym, który jest 
prowadzony przez gminę, a dotyczy przeciwdziałania alkoholizmowi, 
przeciwdziałania przemocy. Takie tam mają kobitki na etacie, czyli po prostu 
podpisałyśmy umowę z szefową takiego punktu informacyjnego. W [nazwa 
miasta] też mamy podpisane porozumienie i przyjmujemy w gminnej komisji do 
spraw rozwiązywania problemów alkoholowych. W [nazwa miasta] mamy z 
ośrodkiem pomocy społecznej podpisane porozumienie, więc zawsze szukamy 
kogoś, kto da nam lokal, żeby mógł prawnik i psycholog przyjmować jednocześnie, 
czyli muszą mieć dwa osobne pokoje zaopatrzone w komputer, drukarkę i telefon, 
no i musi być ten wolontariusz, który będzie przyjmował, zapisywał, kierował 
ruchem – takie są wymagania. (NGO 6) 
Współpracujemy z powiatowym urzędem pracy, z gminnymi ośrodkami pomocy 
społecznej, z powiatowym centrum pomocy rodzinie, z policją, sądami, [...] którzy 
kierują klientów. Z wcześniejszymi podmiotami: z przekazywaniem 
harmonogramów dyżurów, z przekazywaniem, że takie poradnictwo jest, i takich 
potencjalnych klientów oni do nas odsyłają. Wszystkie te informacje urzędy 
przekazują za darmo – tak zostało uzgodnione wcześniej, przed wprowadzeniem 
projektu, że wydzielą nam tam pomieszczenie i będzie to bezpłatnie. (NGO 7) 
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Dosyć częste są kontakty z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Przy, przy różnych 
sprawach, ale też po prostu w takim sensie „stowarzyszenie – Rzecznik Praw 
Obywatelskich. (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

[Poradnia] posiada także punkty zamiejscowe. Tworzymy takie. Nasi studenci, 
którzy pochodzą na przykład z innych miejscowości, tworzą takie punkty 
zamiejscowe i razem, czy to z urzędami gminy [...]. Oprócz tego współpracujemy 
również z taką fundacją kościelną, diecezjalną, w wyższym seminarium duchowym. 
To jest fundacja, która nazywa się [nazwa] i my właśnie w ramach fundacji, bo to 
jest fundacja, która zajmuje się udzielaniem porad prawnych i psychologicznych. I 
w ramach tej fundacji nasi studenci tworzą punkt [...] to już nie można powiedzieć 
zamiejscowy, bo mówimy o miejscowo-zamiejscowym, znajduje się on nie tutaj, na 
wydziale, ale zaraz obok, na ulicy [nazwa] w [nazwa miasta], i tam też jest sekcja, 
gdzie jest pięcioro czy sześcioro studentów, którzy chodzą i udzielają porad 
prawnych pod okiem opiekunów. Oprócz tego współpracujemy jeszcze ze 
stowarzyszeniem rodzin zastępczych, które się nazywa [nazwa], oni się do nas 
zgłosili dwa lata temu, a nie ma im kto pomagać, bo wszyscy adwokaci, radcy 
prawni odmówili im pomocy, no i my podjęliśmy z nimi współpracę i 
współpracujemy na tej zasadzie, że jeżeli te rodziny mają problem, to nasze sekcje 
cywilne [...]  zwłaszcza osoby, które specjalizują się w prawie rodzinnym, 
przygotowują im dokumenty, a od tego roku akademickiego właśnie powstała 
piąta sekcja cywilna. To jest ta, o której zapomniałam wcześniej wspomnieć. Piąta 
sekcja cywilna, która będzie się zajmować tylko i wyłącznie takimi sprawami z 
punktów zamiejscowych, czyli będzie tam obsługiwana, bo można tak powiedzieć, 
że studenci, którzy są tam, w tej sekcji, to są studenci, którzy obsługują punkt 
zamiejscowy w [nazwa miasta], w [nazwa miasta] – i to są ci studenci, którzy 
pomagają temu stowarzyszeniu [nazwa]. [nazwa] nie wlicza się do tej sekcji 
cywilnej, ona jest brana przez studentów, którzy są wybierani zupełnie oddzielnie w 
porozumieniu z nami i z księżmi, którzy prowadzą tą fundację. (SPP 1)  

Związki zawodowe Wie pan co, z racji tego, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych to 
jest, że tak powiem, scheda po tym, co było, czyli po dawnym ustroju, więc oni jak 
gdyby z automatu współpracują z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, no i swego 
czasu, jak posłem został przewodniczący Rady Wojewódzkiej Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w [nazwa miasta], jak został posłem, no to on również przysłał 
nam swoją ofertę, że jego prawnik jest jak gdyby do dyspozycji związkowców [...]. I 
to właściwie tyle. (ZZ 4) 
Współpracujemy z zewnętrznymi kancelariami, które mogą na przykład świadczyć 
zastępstwo procesowe [...] współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy. (ZZ 5) 

 
Jak wskazują powyższe przykłady, istnieją rożne formy współpracy, które najczęściej wiążą się z 

dążeniem do zapewnienia potencjalnym beneficjentom całościowej pomocy. Badani usługodawcy 
wyraźnie podkreślają złożoność trudnej sytuacji, w jakiej znajdują się obywatele, którzy zwracają się 
do nich po pomoc i poradę. Okazuje się, że porada, zwłaszcza prawna, może odpowiedzieć tylko na 
jedną z potrzeb tych osób. Stąd liczne powiązania między danym usługodawcą a innymi 
podmiotami świadczącymi pomoc, w tym poradnictwo prawne i obywatelskie. W wypadku 
instytucji państwowych współpraca jest przeważnie (choć nie jedynie) wynikiem ustawowych 
zadań, nie tylko związanych z poradnictwem, w których realizacji są potrzebne kontakty z innymi 
instytucjami (jak policja, kuratorzy, ośrodki pomocy społecznej). Jest więc ona określona przepisami 
prawa. W wypadku organizacji pozarządowych współpraca pojawia się na skutek doświadczenia, 
które pokazuje, że kontakty z innymi podmiotami w większym stopniu pozwalają na udzielenie 
pomocy beneficjentom. 
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O istnieniu wielu podmiotów w otoczeniu usługodawców świadczą również wyniki badań 
ilościowych, z których wyłania się długa lista różnego typu instytucji znanych usługodawcom 
(również zajmujących się poradnictwem prawnym) i jeszcze dłuższa lista podmiotów, z którymi 
badani usługodawcy współpracują. Wśród obu grup podmiotów znajdują się instytucje publiczne 
samorządowe, organizacje pozarządowe, kancelarie prawne. 
PRZYKŁAD OPISU OTOCZENIA SPOŁECZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE 
STUDIÓW PRZYPADKU) 
Partnerami pierwszej edycji projektu, w ramach którego utworzono trzy biura porad obywatelskich i prawnych, był 
urząd miasta i starostwa powiatowe. W drugiej edycji partnerami są głównie starostwa powiatowe. W wypadku jednego 
z nich nie udało się podpisać umowy partnerskiej – podpisano porozumienie o współpracy. W jednym powiecie biuro 
funkcjonuje bez wsparcia partnera. Władze powiatu nie zdecydowały się podpisać umowy w kształcie zaproponowanym 
przez fundację, który obowiązywał pozostałych partnerów. Dodatkowo w tym samym czasie nastąpiła zmiana władzy, 
która nie była zainteresowana realizacją tego projektu. W tym wypadku fundacja nawiązała bliższą współpracę z 
urzędem miasta i jednostkami, które podlegają miastu. 
 
Badane biura pozytywnie oceniają współpracę z lokalnie działającymi instytucjami, takimi jak ośrodki pomocy 
społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, sąd, starostwo powiatowe, sołtysi, parafie, organizacje pozarządowe. 
Zdaniem pracowników, wiedza na temat poradnictwa w otoczeniu jest coraz większa. Instytucje przysyłają swoich 
interesantów do biura porad, często również sami pracownicy tych instytucji korzystają z usług biur. 
 
Różnie jest oceniania bezpośrednia współpraca z przedstawicielami partnerów projektu. Kierownik jednego z badanych 
biur porad nie był zadowolony ze współpracy z asystentem projektu z ramienia partnera. W jego ocenie, pracownik 
powiatu poświęcał niewiele czasu na obowiązki związane z projektem, zajmując się przede wszystkim obowiązkami 
związanymi z pracą w urzędzie powiatu, która często nie pozwala mu na pracę w terenie. W konsekwencji wiele działań 
promocyjnych musiał przejąć kierownik biura porad.  
 
PRZYKŁAD OPISU OTOCZENIA SPOŁECZNEGO ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE 
STUDIÓW PRZYPADKU) 
W wypadku badanej organizacji nie można właściwie mówić o instytucjach wspierających stowarzyszenie. Organizacja 
jest elementem [regionalnego/nazwa] systemu opieki społecznej, w ramach którego instytucje publiczne i organizacje 
pozarządowe osiągają wspólne cele, współpracując przy poszczególnych zadaniach, jakie każda z nich wykonuje. 
 
[Nazwa organizacji], aby zdobyć środki na swoją działalność, startuje w różnych konkursach dla organizacji 
pozarządowych, organizowanych przez urząd miasta, urząd marszałkowski, urząd wojewódzki, kuratorium oświaty, 
Instytut Spraw Publicznych czy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych. Środki pozyskane w konkursach stanowią 95% 
wszystkich środków, z których jest finansowana działalność [nazwa organizacji]. Procedury konkursowe tych instytucji są 
jednak tak obiektywne, że nie może tu być mowy o celowym wspieraniu [nazwa organizacji] jako konkretnej organizacji.  
 
Z kolei instytucje, które przez doradców [nazwa organizacji],  są wskazywane jako wspierające działania organizacji, to 
przede wszystkim sąd rejonowy, policja, miejski ośrodek pomocy społecznej, miejski ośrodek pomocy rodzinie, 
powiatowe centrum pomocy rodzinie. Instytucje te jednak nie tyle wspierają [nazwa organizacji],, ile realizują zadania 
komplementarne w stosunku do zadań realizowanych przez organizację. 
 

Z kim my współpracujemy [...]. Ze wszystkimi organizacjami na terenie naszego miasta i spoza, a z tymi 
placówkami miejskimi, to jest tak: miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, 
współpracujemy również z centrum interwencji kryzysowej, z policją, z prokuratorem, [...] oraz sądami 
rejonowymi i sądami okręgowymi – i nie tylko z sędziami, ale również z kuratorami społecznymi [...]. Do tego 
dochodzą szkoły, z którymi współpracujemy, przedszkola i żłobki. (R7-Z) 

 
Inną płaszczyzną współpracy jest wzajemne informowanie potencjalnych beneficjentów o 

innych podmiotach świadczących poradnictwo w lokalnym środowisku (za pomocą ustnej 
informacji, ulotek, plakatów). Taka forma współpracy umożliwia dotarcie do nowych grup osób 
potrzebujących poradnictwa, które nie mają świadomości, gdzie w takich sytuacjach mogą się 
zgłosić. 

Na szczególną uwagę zasługują te formy współpracy, które mają nieformalny charakter. 
Polegają on na wzajemnych konsultacjach z osobami o podobnych funkcjach (na przykład między 
rzecznikami praw konsumenta), opiniowaniu podejmowanych działań u „zaprzyjaźnionych” 
prawników lub innych specjalistów, stanowiąc swoisty networking usługodawców czy deklarowany 
nieformalny wpływ na działanie innych instytucji (na przykład kontakty rzecznika z sanepidem czy 
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przekonanie o wpływaniu na działanie sądu). Poniżej przedstawiamy kilka przykładów z tego 
zakresu. 

Jest jakaś współpraca pomiędzy rzecznikami? Oczywiście telefony gorące są. Wie pan, drzwi się 
nie przebija, jeśli już ktoś coś przebił, to pyta tego drugiego i [ten] mu doradza i pomaga. Wie 
pan, mafia [...]. No personalne [sprawy] odgrywają rolę, dlatego mówię, że często jest tak, że 
mamy kontakt gdzieś tam pod [nazwa miasta], bo tam było organizowane szkolenie i kogoś 
coś zainteresowało bliżej, i się umawiamy, ja już to przerabiałem, to ci to wyślę w kopercie, tak? 
(IP 5) 
Podkreślano doniosłą rolę relacji nieformalnych „sąd – ośrodek”. Na przykład tak są załatwiane 
bezkosztowe sprawy i inne pisma, jak mają wyglądać, kiedy i gdzie złożyć. Pani dyrektor 
twierdzi, że nieformalnie ma duży wpływ na sąd, że świetnie się dogadują. (IP 9) 
Zespół pomocy prawnej to jest sieć prawników w całej Polsce, którzy są, różnych prawników. To 
znaczy, to są osoby, które są absolwentami prawa, nieposiadające zawodu prawniczego. Ale 
też są adwokaci, rady prawni. Nawet miałyśmy kiedyś jednego prokuratora. To są osoby, które 
pracują w organizacjach pozarządowych, kancelariach, prowadzą własne kancelarie, są 
prawnikami akademickimi działającymi w najróżniejszych zakresach, głównie prawa 
człowieka. To są prawnicy i prawniczki, którzy mają taką listę dyskusyjną, listę mailingową, na 
którą trafiają najróżniejsze rzeczy – te związane z bieżącą działalnością  [nazwa organizacji], 
kiedy na przykład wypracowujemy stanowisko w imieniu całego zespołu  [nazwa organizacji] i 
najróżniejsze rzeczy konsultujemy, dyskutujemy, wymieniamy się poglądami, sprawami, 
pomocą wzajemną [...]. Bo jeżeli jest sytuacja, w której jest błąd medyczny, jest jakieś naruszenie 
bardziej o charakterze, jakby, standardów jakiś, ale bardziej o charakterze medycznym niż 
prawnym. Czyli sytuacja, w której mi coś nie gra i mi się wydaje, że ktoś powinien zrobić coś 
inaczej, ale, no, nie mam na tyle wiedzy medycznej, żeby wiedzieć, czy na pewno by dało się 
inaczej, czy na pewno tutaj tak to wygląda, no to to jest konsultacja najczęściej z lekarzami, 
którzy współpracują tu z nami w ramach, no, jest ta taka mniej formalna, znaczy, no, zupełnie 
nieformalna, ale sieć lekarzy, którzy głównie współpracują właśnie z [nazwa], w ramach, jakby, 
edukacji seksualnej i tak dalej. Natomiast to są często lekarze ginekolodzy. W związku z tym, oni 
po prostu [...] natomiast też [...] są to osoby, które są na przykład też autorytetami w dziedzinie 
praw pacjenta, prawa medycznego, które gdzieś tam, no, po prostu, wspierają [nazwa 
organizacji] czasem swoją wiedzą, więc też to są osoby, z którymi można się skonsultować, tak? 
I inne organizacje pozarządowe. Jeżeli to jest sytuacja, w której, nie wiem, gdzieś jest coś z 
pogranicza, powiedzmy, dyskryminacji czy coś, prawda? I jest sytuacja, w której [...] to jest 
najczęściej albo po prostu konsultowanie się po to, żeby móc na przykład osobie powiedzieć: 
„Proszę zadzwonić na następny dyżur czy za parę godzin, ja się skonsultuję i pani powiem”. 
(NGO 4) 
Zasięgamy bardziej opinii, pytamy. Dzwonię do Polskiego Czerwonego Krzyża, Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy 
nawet do sądu, czy do jakiś innych instytucji, w których mogę spodziewać się uzyskania takiej 
informacji. (NGO 5) 
Poza tym prawniczka, ona ma tam, przy trudniejszych sprawach, z tego, co wiem, konsultuje się 
z kolegami bardziej doświadczonymi, którzy mają tam jakąś większą wiedzę na temat 
konkretnego zagadnienia, które akurat jej wypłynęło, i tak dalej. (NGO 8) 

Kierowanie beneficjentów do innych podmiotów – istnieje jeszcze jedna forma współpracy, 
wymagająca odrębnego omówienia. Dotyczy ona przekazywania sobie wzajemnie spraw, które 
wykraczają poza zakres przedmiotowy poradnictwa udzielanego przez dany podmiot. Informacje 
na ten temat pojawiają się w odpowiedziach na pytanie o to, do kogo są kierowani beneficjenci, 
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gdy problem, z jakim się zwracają, przekracza merytoryczne granice udzielanego poradnictwa. 
Informacje na ten temat zawiera tabela 15. 
 
Tabela 15. Kierowanie beneficjentów do innych podmiotów 
Grupa usługodawców Kierowanie beneficjentów do innych podmiotów 
Biura poselskie i 
senatorskie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ale jeżeli faktycznie [mecenas] nie może rozwiązać sprawy, czy chociażby ze 
względów finansowych, że to by się wiązało z kosztami, to odsyła. Oczywiście 
można iść do pana mecenasa, jeżeli ktoś się z nim dogadał już, żeby reprezentował 
– i to za odpowiednią tam odpłatność, bo to jak najbardziej, ale, ale zawsze jest 
odsyłany gdzieś do miejsca, gdzie może. Tutaj też ostatnio był pan z jakąś sprawą, 
już przedawnioną co prawda, no to wysłaliśmy go na przykład do Instytut Pamięci 
Narodowej, bo to już nie chcę się wdrażać w szczegóły, ale zawsze gdzieś odsyłamy, 
gdzie mogą znaleźć jakąś pomoc, gdzie powinni im pomóc. (BP/BS 1) 
[...] też, to tam wysyłamy, tam mają bezpłatny taki punkt [...]. Do kogo kierują 
sprawy? No różnie, Rzecznik Praw Obywatelskich, prokurator. Był tu nauczyciel, 
który tam się skarżył na źle przeprowadzony konkurs, i to miało raczej charakter 
bezprawny, na przykład, jak straszenie konkurujących ze sobą kandydatów, więc 
no to, szantaż to już jest działanie bezprawne, no to do prokuratora i złożył 
doniesienie. Jeśli sprawy zusowskie, to są to bardzo trudne i skomplikowane, 
których my tutaj nie za bardzo rozumiemy, więc to w ogóle jest inny świat, więc 
wysyłamy tutaj do rzecznika ubezpieczonych, czy do samego Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, chociaż piszemy pisma w imieniu tych beneficjentów. I co jeszcze z 
takich? No, generalnie to jest wymiar sprawiedliwości, więc przewlekłych 
postępowań, nierozumienie tych postępowań, tych, jak to się w ogóle wszystko 
odbywa, niezrozumienie wyroków, praw stron i tak dalej. No, gdzie potrafiliśmy, 
gdzie usłyszeliśmy, to mieliśmy jakieś doświadczenie, a tak to do sędziego, no 
czasami mamy takiego znajomego radcę prawnego, no w takich sprawach, w 
których my rozkładamy ręce, to on czasami pomaga, i to bezpłatnie to robi jako 
wolontariusz, ale to my staramy się go nie angażować, bo przecież każdy ma swoje 
tam. (BP/BS 2) 
Jak nie można pomóc, to po diagnozie problemu odsyłamy taką osobę do punktu 
obsługi klienta odpowiedniej instytucji. (BP/BS 3) 

Instytucje publiczne 
 
 
 
 
 
 

[...] jak chodzi o bardziej skomplikowane sprawy, to posiłkujemy się kolegami z 
urzędu. Jeśli chodzi o podziały majątku, w których już nie mamy za bardzo 
doświadczenia, albo kierujemy do biura porad obywatelskich w [nazwa miasta]. 
Też współpracujemy w tej dziedzinie. (IP 1) 
[...] mamy też wiedzę o tym, że tutaj, w gminie, też są świadczone bezpłatne usługi, 
więc, no nieraz, jak, jak [...] no nieraz też informujemy, że jeżeli nie tutaj, nie chcą 
państwo, to mogą jeszcze państwo w tej innej jednostce uzyskać taką poradę. (IP 
10) 
Nieprojektowi po prostu przychodzą, mówią, jakiej pomocy potrzebują, udzielana 
jest im porada w zakresie, jakim może być udzielona, ewentualnie kierowani są do 
innych (bezpłatnych) instytucji i na tym koniec. (IP 11) 
Natomiast w sprawach bardziej skomplikowanych wysyłamy do kancelarii 
adwokackiej [...]. 
A: – Jeżeli zdarza się [...] taka sytuacja, w której wykracza to poza Państwa 
kompetencje, to co wtedy? 
– Wówczas staramy się kierować osoby do innych bezpłatnych prawników, bo 
jednak w rejonie [nazwa miasta] i okolic różne instytucje pozarządowe, w ramach 
projektów unijnych, również takie usługi świadczą i wyszukujemy również takie 
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oferty i te osoby tam kierujemy. (IP 12) 
[...] to kierujemy, nie no, no to informujemy, że taką informację może uzyskać tu, tu, 
czy tam w biurze adwokackim którymkolwiek, czy tam na wydziale prawa, bo tam 
są udzielane także porady, może jeżeli chodzi o bezpłatne porady, tam są chyba raz 
w tygodniu na wydziale prawa, są tam jakieś udzielane porady bezpłatne. Albo u 
adwokata, albo w sądzie niech się dowiadują. Oczywiście kierujemy i mówimy, 
oczywiście w naszej ocenie, według naszej wiedzy, gdzie taką poradę może 
uzyskać. (IP 13) 

Organizacje 
pozarządowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No to szukamy kogoś, kto się na tym zna. Bo ja rozumiem, że jedyna taka sytuacja 
[...] nie możemy pomóc, jeżeli zostały wyczerpane wszystkie drogi odwoławcze, no 
to po prostu prawda między oczy: „Przykro nam, następnym razem”. No oni mają 
też szkolenia psychologiczne, klienta wzmocnić, żeby się nie załamał. Natomiast 
jeżeli przekracza to nasze kompetencje, no to też mówimy, tyle, ile możemy zrobić, 
możemy, nie wiem, skorzystać z centralnych jakiś instytucji, typu rzecznik czy tam 
ktoś, jeszcze dalej pójść, albo staramy się [...] ponieważ mówię, my wiemy, kto tutaj, 
na terenie, dlatego ta regionalizacja jest taka ważna. My doskonale znamy region, 
wiemy, kto, gdzie robi, nawet w [nazwa miasta], najbardziej oczywiście [nazwa 
miasta] znamy. Możemy powiedzieć: „My nie, ale wiemy, że oni są w tym świetni 
albo mają dobre rezultaty”. (NGO 1) 
My się nie specjalizujemy w przemocy, to znaczy nie jesteśmy taką organizacją, 
która rzeczywiście podejmie jakąś interwencję i tak dalej. Natomiast kierujemy 
oczywiście w odpowiednie miejsca, natomiast, ponieważ ja się przemocą też 
zajmuję i zajmowałam, to te rozmowy, jakby, nie mają takiego charakteru 
odesłania do infolinii, nie wiem, [nazwa] czy [nazwa], prawda? (NGO 4) 
Trzeba go wysłać tu, do wolontariuszy, jeżeli coś wykracza poza jego uprawnienia, 
to wysyła do nas osobę, że tę sprawę – tu na przykład jest wymóg adwokacji, bo 
chodzi o apelację, to my wtedy dajemy telefony do okręgowej rady adwokackiej, 
żeby sobie zadzwonił i poszukał prawnika. Wysyłamy do innych instytucji, które 
mogą pomóc, ale nie do konkretnego prawnika. (NGO 6) 

Związki zawodowe 
 

[...] wykonując już dwadzieścia parę lat ten zawód, obracając się w środowisku, 
każdy z nas wie, do kogo skierować w sprawie o rozwód, a do kogo w sprawie o, wie 
pan, zaprzeczenie ojcostwa. No bo z takimi rzeczami tutaj ludzie przychodzą, no, 
niestety, takie jest życie i ludzie wiedzą, że tu są prawnicy i często przychodzą do 
nas ludzie zapytać o to, do kogo mają iść w tej sprawie, żeby kogoś polecić. To też 
jest forma pomocy prawnej. (ZZ 4) 

 
Podmioty i osoby, które pojawiają się w odpowiedziach respondentów, są bardzo różnorodne. 

Są one wskazywane z nazwy, adresu lub ogólnie, na przykład „kierujemy do prawnika”. Jest to 
zagadnienie istotne, pozwala bowiem odzwierciedlić zarówno wiedzę usługodawców na temat 
innych podmiotów świadczących poradnictwo (i ich preferencje w tym zakresie), jak i ukazać 
strategie postępowania w sytuacji, gdy dany usługodawca nie jest w stanie sprostać 
zapotrzebowaniu beneficjenta. Bliższe przyjrzenie się tym zagadnieniom uzasadnia 
przypuszczenie, że usługodawcy – mimo istnienia ograniczeń instytucjonalnych czy granic 
związanych z zakresem przedmiotowym – nie pozostawiają beneficjentów samym sobie. Jeśli nie 
czują się specjalistami w danej dziedzinie, traktują swoje działania jak „skierowanie od lekarza 
pierwszego kontaktu” do znanego im specjalisty w tej dziedzinie. Można więc mówić o 
wypracowanych przez usługodawców strategiach radzenia sobie w sytuacjach, w których nie są w 
stanie udzielić określonego rodzaju poradnictwa. Jest to niewątpliwie pozytywna cecha opisująca 
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działalność usługodawców. Z drugiej jednak strony, pozwala ona przypuszczać, że brakuje w 
społeczeństwie całościowej informacji na temat tego, gdzie należy się zgłosić z problemem 
określonej natury. Przeprowadzone badania wydają się wskazywać, że osoby potrzebujące porady 
idą do najbliższej im instytucji, a więc takiej, która jest im znana i która kojarzy im się z udzielaniem 
porad (w taki sposób rzecznicy praw konsumentów otrzymują pytania o kwestie rozwodowe czy 
spadkowe). Gdyby mówić o tym jako o słabości systemu, wówczas o usługodawcach należałoby 
powiedzieć, że słabość tego systemu udaje im się pokonywać w codziennej pracy. 

 
Podmioty utrudniające prowadzenie działalności poradniczej 

Pytania dotyczące otoczenia usługodawców obejmowały także próbę ustalenia, czy istnieją 
jakieś podmioty przeszkadzające usługodawcom w świadczeniu poradnictwa. W przeważającej 
większości respondenci odpowiadali, że nie ma takich podmiotów. Krytyczne wypowiedzi pojawiły 
się tylko w dwóch wypadkach. Jedna z organizacji pozarządowych stwierdziła, że można zauważyć 
wśród podmiotów trzeciego sektora występowanie konkurencji, która powoduje, że walczą one 
między sobą o pomysły i pieniądze, wskazała równie, że są podmioty jej nieprzychylne (nie 
dostrzegają problemów grupy obywateli, którą organizacja ta się zajmuje), co przekłada się na 
niewygrywanie konkursów na dotacje. Z kolei druga organizacja pozarządowa podała przykład 
niechętnie nastawionego prezydenta miasta. Cytat z tej wypowiedzi znajduje się poniżej: 

Chciałybyśmy lepszej współpracy z samorządami lokalnymi, bo tak naprawdę wszystko się 
rozbija o kwestie personalne. Kontrola społeczna jest słaba, co chce prezydent albo starosta, 
albo wojewoda – urzędnicy są bardziej wyczuleni na intencje swojego szefostwa czy na 
prawodawstwa [z zakresu] dostępu do informacji, i tak naprawdę rozbija się pewne rzeczy o 
personalia. Jeżeli teraz łaskawie nam panujący prezydent nas nie lubi od lat kilku, to w tej chwili 
nie mamy nic, ani lokalu. Dotacje – jak wygramy konkurs Pan prezydent nam skreśla pieniądze, 
bo jest tak w regulaminie, że ostatnie słowo należy do prezydenta, przecież to jest absurd. Także 
to od tego zależy – od klimatu na szczeblu władzy lokalnej. (NGO 6) 

Poza dwoma wyjątkami wychwyconymi w ramach badań jakościowych można mówić o braku 
podmiotów, które działaby na szkodę usługodawców. Można powiedzieć, że choć są podmioty, 
które w niewystarczającym stopniu pomagają usługodawcom, to na pewno nie przeszkadzają w 
prowadzeniu działalności. Brak wrogo nastawionych instytucji w otoczeniu jest istotną informacją, 
pozwala bowiem przypuszczać, że nie ma konieczności podejmowania działań zmierzających do 
rozwiązywaniu konfliktów, a jedynie jest potrzeba prowadzenia działań wzmacniających 
współpracę. 
 
Świadomość prawna Polaków – według usługodawców 

W przeprowadzonych badaniach usługodawcy byli pytani także o to, jaka jest – ich zdaniem – 
świadomość prawna obywateli z ich otoczenia, ze środowiska lokalnego, w którym działają. W 
uzyskanych odpowiedziach przeważają uwagi wskazujące niski poziom świadomości prawnej, co 
przejawia się między innymi zgłaszaniem się po poradę do często przypadkowych, bo najbliższych 
instytucji. Usługodawcy kierują swoje poradnictwo właśnie do tych osób, które z różnych 
powodów nie potrafią sobie poradzić, a ich trudna sytuacja życiowa wymaga jakiegoś działania. 
Niski poziom świadomości prawnej, który i tak – według usługodawców – zwiększył się w ostatnich 
latach, jest niewątpliwie związany z charakterystyką beneficjentów przedstawioną w podrozdziale 
3.2. Są to przeważnie osoby, które na skutek różnych okoliczności są zagrożone wykluczeniem 
społecznym. I, jak to określił jeden z respondentów, są to osoby również „wykluczone prawnie”.  

Uwagi dotyczące świadomości prawnej otoczenia są istotne, pokazują bowiem, że osoby, które 
mają niską świadomość prawną, są grupą docelową usługodawców, ale jednocześnie grupą 
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najczęściej zwracającą się o poradę. Wiąże się to z potrzebą przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego, która będzie w stanie dotrzeć do 
osób najbardziej potrzebujących poradnictwa. Nie do przecenienia są tutaj wszelkie formy 
współpracy z instytucjami, które zajmują się szeroko pojmowaną pomocą społeczną. 

Podsumowując, otoczenie usługodawców świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie 
jest bardzo różnorodne, niejednolite i złożone. W jego granicach znajdują się różne podmioty i 
instytucje, od których usługodawcy otrzymują wsparcie lub oczekują wsparcia, jak i te, z którymi 
usługodawcy zawiązują różne, mniej lub bardziej formalne formy współpracy. Celem tej 
współpracy jest, jak się wydaje, nie tylko poradnictwo, ale także udzielenie całościowej pomocy 
potencjalnym beneficjentom. W otoczeniu pojawiają się ponadto pojedyncze osoby, które 
widnieją na – często nieformalnych, wypracowanych w praktyce – listach ekspertów z różnych 
dziedzin, z którymi najtrudniejsze sprawy są konsultowane i opiniowane. W ramach sieci 
współpracy między usługodawcami a różnymi podmiotami pojawiają się także nici kontaktów z 
przedstawicielami tożsamych instytucji. 

Przedstawiona w niniejszym podrozdziale mozaika różnych relacji, z jednej strony, jest 
dowodem na innowacyjność i kreatywność usługodawców w zakresie udzielanego poradnictwa, z 
drugiej jednak strony, przy głębszym poznaniu, może odzwierciedlać słabości systemu 
poradnictwa w Polsce lub wskazywać jego brak. 
 
 
3.4.2. Przeszkody i problemy usługodawców i beneficjentów – oczami usługodawców 
 
Omówienie badań ilościowych 

Prezentowane przez respondentów przeszkody można ująć w dwóch odrębnych grupach. 
Pierwsza z nich dotyczy głównych trudności, z jakimi stykają się osoby potrzebujące pomocy, ale z 
perspektywy usługodawców. Druga kwestia to bezpośredni pomiar przeszkód, które utrudniają 
usługodawcom sprawne świadczenie swoich usług. 

Zacznijmy od pierwszej kwestii. Zdaniem usługodawców, podstawowym problemem 
beneficjentów jest niedostatek wiedzy i umiejętności poruszania się w świecie procedur prawnych. 
Najczęściej wymieniano: nieumiejętność dbania o własne sprawy, nieznajomość swoich praw i 
trudność w zrozumieniu udzielanych porad. Istotnym problemem jest również brak świadomości 
istnienia możliwości skorzystania z bezpłatnych porad, a co za tym idzie – lęk przed kosztami ich 
udzielenia. Za najmniej istotne utrudnienia uznano: długie oczekiwanie na poradę, brak zaufania 
do bezpłatnych porad oraz brak czasu ze względu na obowiązki zawodowe. 
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Wykres 58. H1b. Proszę zapoznać się z poniższą listą potencjalnych utrudnień, przeszkód dla ludzi 
potrzebujących usług poradnictwa. Proszę ocenić istotność każdego z nich, używając 
skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieistotne utrudnienie”, 7 – „bardzo istotne 
utrudnienie”. OGÓŁEM (N = 112). Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto 
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Wykres 59. H1b. Proszę zapoznać się z poniższą listą potencjalnych utrudnień, przeszkód dla 

ludzi potrzebujących usług poradnictwa. Proszę ocenić istotność każdego z nich, 
używając skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieistotne utrudnienie”, 7 – 
„bardzo istotne utrudnienie”. INSTYTUCJE NIEPUBLICZNE (N = 15) Wyniki badania 
CAWI. Braki danych pominięto 
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Wykres 60. H1b. Proszę zapoznać się z poniższą listą potencjalnych utrudnień, przeszkód dla ludzi 

potrzebujących usług poradnictwa. Proszę ocenić istotność każdego z nich, używając 
skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „zupełnie nieistotne utrudnienie”, 7 – „bardzo istotne 
utrudnienie”. INSTYTUCJE PUBLICZNE (n = 97). Wyniki badania CAWI. Braki danych 
pominięto 

 
 
 

Czynnikiem, który w największym stopniu (26%) ułatwia prowadzenie poradnictwa instytucjom 
niepublicznym, jest zatrudnienie wyszkolonej i doświadczonej kadry. Na drugim miejscu 
wskazywano elementy związane z podnoszeniem wśród beneficjentów świadomości na temat 
poradnictwa – informowanie o działalności, działania promocyjne (na przykład reklama), które 
przyczyniają się do wzrostu zaufania i zainteresowania potencjalnych klientów (trzeci czynnik). 
Kolejność czynników jest stała bez względu na rodzaj instytucji, z wyjątkiem finansowania – 
ważnego czynnika w wypadku instytucji niepublicznych. 
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Wykres 61. G1. Proszę podać najwyżej trzy czynniki, które pomagają prowadzić poradnictwo 
takiej instytucji (organizacji, firmie), jak Państwa instytucja. Wyniki badania CATI. 
Różnice istotne statystycznie na poziomie 0,01 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 
Z kolei czynniki, które utrudniają funkcjonowanie poradnictwa, są odbiciem czynników 

wspierających jego rozwój. Instytucje niepubliczne wymieniają najczęściej brak lub niedobór 
środków finansowych (38%), a instytucje publiczne narzekają na brak przeszkolonej kadry (brak 
specjalistów – 14%). 
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Wykres 62. G2. Proszę podać najwyżej trzy czynniki, które przeszkadzają prowadzić poradnictwo 
takiej instytucji (organizacji, firmie), jak Państwa instytucja. Wyniki badania CATI. 
Różnice istotne statystycznie na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 
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Zdecydowana większość badanych nie widzi specjalnych utrudnień w korzystaniu z 
poradnictwa przez kobiety, a 16% widzi takie utrudnienia w wypadku osób niepełnosprawnych. 
Najczęściej utrudnień doświadczają usługodawcy publiczni. Do tych utrudnień należy zaliczyć 
następujące niedogodności: umiejscowienie, dostęp do biura oraz problem z komunikacją. 

 
Wykres 63. H2. Czy widzą Państwo jakieś szczególne utrudnienia w korzystaniu z poradnictwa 

przez kobiety? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice między 
grupami nieistotne statystycznie 

 
Wykres 64. H3. Czy widzą Państwo jakieś szczególne utrudnienia w korzystaniu z poradnictwa 

przez osoby niepełnosprawne? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice 
między grupami nieistotne statystycznie 
 

 
 
Tabela 16. H3. Jakie są to utrudnienia? Wyniki badania CAWI 

  Liczba wskazań 

Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 umiejscowienie biura, dojście do biura 4 10 14 

2 problemy z komunikacją 1 4 5 

 RAZEM 5 14 19 
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Wykres 65. H6. Czy podejmują Państwo jakieś działania, aby wyeliminować przeszkody w 
korzystaniu z Państwa porad? Wyniki badania CAWI. Braki danych pominięto. Różnice 
istotne statystycznie na poziomie 0,05 (na podstawie testu chi-kwadrat) 

 
Co czwarta (26%) instytucja niepubliczna podejmuje działania służące wyeliminowaniu 

przeszkód – wśród instytucji niepublicznych odsetek ten wynosi 12%. Działaniami wymienionymi 
przez pojedyncze instytucje były: ułatwienie dostępu dla niepełnosprawnych, informowanie o 
działalności oraz ułatwienie wynikające z formy porady. 

 
Tabela 17. H6a. Jakie działania podejmują Państwo, aby wyeliminować przeszkody w korzystaniu z 
Państwa porad? Wyniki badania CAWI 

  Liczba wskazań 

Lp.  Niepubliczne Publiczne Ogółem 

1 ułatwienie możliwości skorzystania z porady – 
dostęp dla niepełnosprawnych 

2 5 7 

2 informowanie o działalności 1 2 3 

3 inne 0 3 3 

 RAZEM 3 10 13 

 
Omówienie wyników badań jakościowych 

Jednym z zadań projektu było określenie, jakie są problemy usługodawców świadczących 
poradnictwo prawne i obywatelskie. Przeprowadzone badania wykazały istnienie kilku grup 
najczęściej wskazywanych przeszkód i trudności, które obejmują problemy finansowe, kadrowe, 
prawne i dotyczące klientów. Pierwsze trzy grupy problemów są ze sobą ściśle powiązane. Brak 
stabilnego dofinansowania jest powodem braku wystarczającej liczby osób specjalizujących się w 
poradnictwie, co z kolei nie pozwala na skuteczne i efektywne działanie w obliczu często się 
zmieniającego prawa oraz trudności proceduralnych. Czwarta grupa problemów jest związana, z 
jednej strony, z dużymi oczekiwaniami beneficjentów co do szybkiego załatwienia ich sprawy, z 
drugiej zaś strony – z trudnościami w komunikacji i pracy z osobami znajdującymi się w trudnej 
sytuacji życiowej. 

Na finanse i brak specjalistów – jako czynniki najbardziej przeszkadzające w prowadzeniu 
poradnictwa – wskazywali także respondenci w badaniach ilościowych. 

 
Problemy finansowe 
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Finanse to problem najczęściej poruszany przez usługodawców. Dzieje się tak zwłaszcza w 
wypadku organizacji pozarządowych, które – w przeciwieństwie do instytucji publicznych – nie 
mają żadnych stałych środków zapewnionych z budżetu państwa. Warto jednak zauważyć, że także 
instytucje państwowe, dysponujące stałym budżetem, są niedofinansowane, a przepisy prawa 
ograniczają ich możliwości ubiegania się fundusze z innych źródeł. Przykłady odpowiedzi 
wskazujących istnienie problemów finansowych zostały przedstawione poniżej: 

W tej chwili głównym problemem są finanse i tutaj nie dostrzegam żadnych innych. (IP 6) 
Znaczy, finansowe to zawsze. 
A: – Zawsze jest za mało? 
– Zawsze jest za mało. I nie wiem, no, znaczy, to się mogę poskarżyć, że [...] znaczy, przez kryzys 
oczywiście, tak, ale nasz budżet właściwie jest niezmienny od kilku lat i trzeba po prostu [...] 
małe różnice są naprawdę, a przydałoby się dużo [duże?] zrobić właśnie. Ale o tym wolę nie 
mówić, na to wpływu nie mam i tak dalej. (IP 14) 
Zawsze się rozchodziło o kadrę i o środki finansowe. (NGO 1) 
Finansowe, bo w zasadzie innych problemów to nie mamy. (NGO 2) 
[...] są problemy generalnie z pozyskiwaniem środków. (NGO 8) 
Każdy z nas, każda organizacja, jakby, szuka, no, własnych źródeł. Wiem, że kiedyś w radach 
wojewódzkich, tam były te porady prawne. No ale wiem, że teraz jest jakiś też problem znowu 
finansowy i już nie opłacają tych porad prawnych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 
Zawodowych. I tak naprawdę to te mniejsze, biedniejsze organizacje zostały, no, jakby, na 
lodzie. Bo duże, jak górnicy, jak metalowcy, te większe federacje, to one sobie radzą, mają to w 
swoich etatach normalnie. (ZZ 1) 

Szczególną uwagę należy zwrócić na organizacje pozarządowe, których sytuacja finansowa 
zależy przede wszystkim od wygrywanych konkursów na dotacje z różnych źródeł. Wiele 
problemów wskazywanych przez te organizacje dotyczy specyfiki ogłaszanych konkursów, 
niezrozumiałych i skomplikowanych procedur. Ich sytuacja jest trudna, gdyż brak wygranych 
konkursów może powodować zawieszenie działalności. Sprawia to, że walka o fundusze to nie 
tylko walka o pieniądze, ale także walka o przetrwanie. Powoduje to niepewność działania, która 
może mieć dwie główne konsekwencje: wypalenie zawodowe osób zaangażowanych w 
poradnictwo prawne i obywatelskie oraz brak płynności przy udzielaniu porad beneficjentom, 
których sprawy są skomplikowane i wymagają czasu. 

Mamy wypalenie, wypalenie zawodowe po tylu latach, związane z takim ciągłym szarpaniem 
się o fundusze. Teraz mamy chwilę oddechu, natomiast już za chwilę czujemy ten oddech, że no 
dobra, skończy się ten projekt, co dalej? I to przy takim całym ogromie tych spraw [klientów], w 
które jesteśmy osobiście zaangażowane [...] powoduje, że czasami brakuje siły, tak? Bo to jest 
ciągła ta taka niepewność, że długofalowe dotacje pozwalają trochę stanąć na nogi i się skupić 
nad jakością, a nie na gonitwie nad projektami. To jest ta rzecz, która przeszkadza na pewno. 
Przeszkadza na pewno w większości wymagalność wkładu własnego. Bo o ile Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki tutaj dawał bez wkładu własnego, to większość projektów wymaga 
go. Przy prowadzeniu działalności, tak jak my, gdzie w ogóle nie mamy działalności 
gospodarczej, nie jesteśmy w stanie samodzielnie generować jakichkolwiek zysków [...]. Nie 
ukrywajmy, że te unijne procedury są czasami z sufitu. Niektóre wymogi są naprawdę [...] służą 
chyba wyrąbaniu lasów amazońskich, bo po prostu „papierologia” jest tak gigantyczna. Ja 
mam takie wrażenie, że w tych funduszach problemem jest to, że człowiek się liczy coraz mniej. 
Być może tak jest z punktu widzenia centrali. Ale tu się liczy problem, liczy się, nie wiem, 
godzina, a nie liczy się [...] jako organizacja my bardziej widzimy ludzi, co przeszkadza w 
widzeniu unijnym. Unię bardziej interesują formuły. Tutaj jest taka trudność. (NGO 1) 
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Do problemów finansowych można także zaliczyć jednostkowo pojawiające się braki w 
zasobach materialnych. Dotyczą one komputerów, do których ograniczony dostęp wskazał jeden 
ze związków zawodowych, i dostępu do Internetu. Przykład tej drugiej sytuacji został 
przedstawiony poniżej: 

[...] niestety, brak Internetu, ponieważ projekt jest tylko na rok, a Internet można zakładać od 
dwóch lat – kolejna bariera. Tu mocno podkreślone zostało to, że problemem nie jest brak 
pieniędzy, lecz ich złe wydawanie – co pokazuje przykład Internetu. Rok kalendarzowy nie 
pokrywa się z rokiem rozliczeniowym, dlatego działania, które mogłyby być podjęte w ramach 
projektu, zostają uruchamiane dopiero w połowie roku – cierpią na tym przede wszystkim 
klienci i pracownicy. (IP 11) 

PRZYKŁAD PROBLEMU ZGŁASZANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE 
STUDIÓW PRZYPADKU) 
 
Głównym problemem w świadczeniu poradnictwa jest brak stabilności finansowej. 
Wszyscy mają ten sam problem w tym obszarze [...]. Są projekty, oczywiście są zgłaszane konkursy, no ale to wszystko jest 
jedna wielka niewiadoma. I tak naprawdę my nie wiemy, czy za trzy miesiące my tu nadal będziemy, czy też nie. Ta kwestia 
braku stabilności jest najbardziej boląca. 
 
Respondentka ma jednak wątpliwości, czy jest możliwa wyraźna zmiana tego stanu rzeczy. Wydaje się jej, że wpisuje się 
to w specyfikę funkcjonowania trzeciego sektora. Z kolei kierownik organizacji zwraca uwagę na wysokość środków 
możliwych do uzyskania, która jest niewspółmierna do potrzeb podmiotu świadczącego poradnictwo. 
 
PRZYKŁAD PROBLEMU ZGŁASZANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE 
STUDIÓW PRZYPADKU)  
 
Problemy, z którymi obecnie i w przyszłości przyjdzie się zmierzyć [nazwa organizacji], to głównie brak środków 
finansowych lub niewystarczające zasoby finansowe przeznaczane na działalność.  
 

W tej chwili porobił się problem w wyniku tego, że z tego, co wiem, mają poobcinane też jak gdyby kwestie 
dotacji, i jest problem po części z terminami, no bo mniej tego wszystkiego jest z automatu. (R10-IW) 
 
To, co uważam, że się powinno zadziać, to silnie powinno nas wesprzeć miasto, dlatego, że co roku jest w 
organizacjach pozarządowych taki wielki dylemat, czy będą pieniądze na kolejny rok, czy nie. Kompletnie to 
destabilizuje pracę, nie tylko tych beneficjentów, ale przede wszystkim naszych podwykonawców, czyli osoby 
zatrudnione, ale też państwo jako rząd, czyli z ministerstw powinny płynąć granty na konkretne, na konkretne 
działania. Raz pojawiają się pieniądze, potem tych pieniędzy nie ma, tak jak z instytutu, tyle lat były pieniądze 
na pomoc prawną i się skończyły. Brak zachowania ciągłości, myślę, że najbardziej utrudnia pracę. (R7-Z) 

 
Problemy kadrowe 

Jak już wcześniej wspomniano, istniejące problemy kadrowe są wynikiem niedofinansowania 
usługodawców. Na problemy te składa się przede wszystkim niewystarczająca liczba etatów dla 
osób specjalizujących się w udzielaniu porad (zwłaszcza prawników). Ich liczba nie jest adekwatna 
do liczby spraw, z jakimi zwracają się beneficjenci. W codziennym funkcjonowaniu jest to 
rozwiązywane w ten sposób, że stosuje się system zapisów do określonego prawnika. Problemy 
pojawiają się wówczas, gdy – ze względu na inne obowiązki – prawnik, z którym usługodawca 
współpracuje, nie jest w stanie przybyć na umówione spotkania. 

 
Problemy prawne 

W kilku wypadkach przedstawiciele usługodawców zwracali uwagę na problemy związane z 
istniejącymi przepisami prawa. Dotyczą one głównie kilku kwestii: częstych zmian w prawie, 
ograniczeń w pozyskiwaniu funduszy na poradnictwo przez podmioty, w których poradnictwo nie 
jest wpisane do kompetencji ustawowych, braku uregulowania udzielania bezpłatnych porad 
prawnych przez adwokatów oraz trudności proceduralne związane z przedłużającymi się 
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postępowaniami sądowymi. Poniżej przedstawiamy przykłady problemów prawnych wskazanych 
przez usługodawców w wywiadach: 

Tylko ustawa, no bo jeżeli ustawodawca nałożyłby na biuro poselskie takie obowiązki 
świadczenia usług porad prawnych i tak dalej, no to wtedy musiałby zapewnić środki na to, a 
jeżeli ustawodawca na to nie wskazuje, to znaczy uważa, że biura poselskie nie powinny 
prowadzić takiej działalności. (BP/BS 2) 
[...] prawo, które nieraz wyklucza się samo – w jednej ustawie mówi się „a”, w drugiej, że „nie a”. 
Nie wiadomo, jak funkcjonować. (IP 2) 
Na pewno są to prawne, no, głównie są to problemy wynikające z procedur prawnych, które 
obowiązują w naszym kraju. Takie są główne problemy, to są zbyt długo przede wszystkim 
toczące się postępowania i to są takie właśnie problemy, które są dla mnie takie najważniejsze, 
które, no, całe postępowanie o alimenty nie jest takie długie, bo trwa, powiedzmy [...], do tych 
dwóch miesięcy, ale sprawy karne, sprawy rozwodowe trwają bardzo długo. Na przykład 
ośrodek interwencji kryzysowej, powiedzmy, może osoby, może udzielić osobie wsparcia do 
trzech miesięcy, a taka sprawa karna o przemoc trwa czasem i rok, dwa i dłużej, więc tutaj 
właśnie te sprawy proceduralne są bardzo długie. (IP 12) 
[...] natomiast, tak jak mówię, no, problem jest [...] są sytuacje, w których, właśnie tak, jak 
mówię, no, trzeba zdecydować, co dalej, prawda? I w sytuacji, w której pewnych rzeczy nie 
można ze względu na obwarowania właśnie dotyczące tych prawników, którzy mogliby być 
pełnomocnikami, a nie do końca mogą w sytuacji, kiedy są [...] prowadzą kancelarie bądź są 
zatrudnieni w kancelarii, która, no, na przykład może mieć swoją jakąś działkę pro bono, 
prawda, ale to nie oznacza, że taki prawnik może [...]. To znaczy, ja mówię teraz o już na 
przykład adwokatach, prawda, którzy są, którzy prowadzą [...] adwokat nie jest zatrudniony na 
umowę o pracę [...] no to adwokat prowadzi własną działalność gospodarczą i jest, jakby, 
wynagradzany na podstawie faktur i tak dalej. I kwestia jest taka, że on właściwie, no, w 
ustawie jest zapisane to, że, no, [...] jakby, nie ma jak po prostu tego zrobić, prawda? U radców 
jest troszkę inaczej, ale też jest kwestia, są ograniczenia, jakby, związane [...] też teoretycznie nie 
może pracować za darmo, tak? (NGO 4) 

 
Problemy wynikające z pracy z beneficjentami 

Tłem problemów związanych z beneficjentami są opinie usługodawców na temat samej pracy 
związanej ze świadczeniem poradnictwa. Kilkakrotnie pojawiły się uwagi, że jest to praca stresująca 
i wyczerpująca. Wiąże się to między innymi z trudnościami w kontaktowaniu się z beneficjentami, 
którzy korzystają lub chcą skorzystać z poradnictwa. Trudności te można podzielić na dwie grupy: 
dotyczące zachowania „niezadowolonych” beneficjentów i związane z ich trudną sytuacją życiową. 

Wskazane wyżej trudności odzwierciedlają poniższe przykłady: 
No i problem też taki, że, że ludzie przychodzą ze sprawami błahymi, które nie są do 
rozwiązania, i zajmują czas. Sobie, nam i mecenasowi, i są przy tym agresywne często, także są 
tez takie przypadki. (BP/BS 1) 
Wynikające może czasami z tego złego nastawienia klientów do nas. Ci, co do nas przychodzą, 
to wiedzą, czego się spodziewać są, są, powiedzmy, wyrozumiali i wiedzą, że czegoś nie 
możemy. No a ci, którzy [...] no, nie chcę, nie chcę, nie chcę [...] no, jest różnie. (IP 16) 
Miałam scenę, która tutaj się rozegrała, i nie zapomnę do końca życia, jak jeden z naszych 
klientów – taki człowiek z zaburzeniami różnego rodzaju, rzeczywiście w trudnej sytuacji, 
zadłużony bardzo, nagle w stosunku do innego klienta, nagle ubzdurał sobie, że to jego wróg i 
zamierzył się na niego kulą inwalidzką. Wiec naprawdę czasami jest to ciężka praca, żeby 
człowiekowi coś wytłumaczyć, a on często [...] są postawy bardzo roszczeniowe. My musimy 
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[stanowić] ten wentyl bezpieczeństwa, nie wzniecać jego agresji, ale starać się upuścić tą parę. 
(NGO 2) 
Czy są jakieś problemy związane ze świadczeniem poradnictwa prawnego? Z tego, co się 
orientowałam, jak rozmawiałam z tą naszą prawniczą, czasami było, oczywiście, że zdarzały się 
jakieś kłamstwa i w zasadzie skomplikowane, takie przypadki, może nie przypadki, tylko te 
osoby były jakoś tak pokrzywdzone przez ten los, że one same nie wiedziały do końca, czego 
chcą, więc odwołanie, nie odwołują, kolejna procedura, no takie, niezdecydowanie, no być 
może wynikało to z trudnej sytuacji życiowej tych osób. Czyli bariery mentalne [...]. Tak, no on 
bał się, on się w ogóle bał, był taki przestraszony [klient z Tanzanii, który nie chciał podpisać 
dokumentów]. (NGO 3) 
[...] głównym problemem tak naprawdę też [...] w ogóle bolączką osób, które korzystają też z 
bezpłatnych porad prawnych, jest to, że to są osoby bardzo mało świadome swoich praw, 
bardzo mało świadome swoich możliwości. One trafiają do nas w takim momencie, że często się 
nie da nic zrobić. Za późno, po prostu. Tak. Kiedy to już [...] na przykład mógł już minąć termin 
wręcz na jakiekolwiek postępowanie [...], kiedy są sprawy przedawnione, kiedy są sprawy, no, 
już [...]. Albo tak zupełnie właśnie zagmatwane, że, no, że też już po prostu się nie da pewnych 
rzeczy zrobić. Ale też to, że już minął czas po prostu, tak? Albo sytuacja, w której, no, już za dużo 
się zadziało, prawda? Więc to jest taka też sytuacja, gdzie już zostają tylko takie środki, no, 
rekompensacyjne. (NGO 4) 
Natomiast, no, jest jeszcze druga strona medalu, z którą też się stykamy – i to wcale nie tak 
rzadko. Czyli takie po prostu pieniactwo, nazwijmy to. Wymyśla sobie człowiek problem, który 
właściwie realnie problemem nie jest, i chce [...] co ja powiem, żąda, no bo postawa 
roszczeniowa nie jest niczym, niczym rzadkim niestety. „Dostajecie pieniądze państwowe, ja 
jestem obywatelem, to mi się należy i macie mnie tu pomóc!” I to są, to są trudne sprawy, no bo, 
no wie pan, no trudno jest pomóc człowiekowi w sprawie, której praktycznie nie ma. Bo sobie ją 
wymyślił. Albo trudno jest pomóc człowiekowi, który [...] no, trzeba powiedzieć wprost, jest 
niezrównoważony psychicznie po prostu. (NGO 8) 
W pracy poradniczej zdarzają się trudni klienci, to są ci stali klienci, którzy przychodzą i mają 
pretensje, bo oni dostają porady w pełni profesjonalne i rzetelne, ale jest im mało, albo są 
wiecznie niezadowoleni. (SPP 1) 
Kontakt z samym klientem. Często niepełnosprawności klienta. 
A: – Czy to jest problem? 
– No, to w pewnych momentach jest problem, nie można się z klientem porozumieć, tak? 
Właśnie bardzo często dochodzi do sytuacji, że tych problemów prawnych nie ma, a są inne 
problemy i studenci po prostu muszą też w jakiś sposób sobie poradzić. (SPP 2) 

Wskazanie trudności związanych z pracą ze szczególną grupą beneficjentów miało na celu 
ukazanie specyfiki udzielanego poradnictwa, która wymaga wielu kompetencji, nie tylko 
związanych z wiedzą specjalistyczną, w tym prawną. To z kolei wymagałoby również takich działań 
systemowych, które polegałyby na szkoleniach „miękkich” z pracy z klientem, ale także na zajęciach 
czy warsztatach pozwalających na odreagowanie stresu pojawiającego się w codziennej i – jak 
wskazują respondenci – trudnej pracy w zakresie świadczenia poradnictwa. 

Podsumowując, obok wyróżnionych wyżej czterech grup problemów pojawiały się pojedynczo 
także problemy związane z upolitycznieniem urzędów i przeszkodami administracyjnymi (IP 4), 
zamkniętym dostępem do zawodów prawniczych (IP 9), brakiem szkoleń dla organizacji 
pozarządowych z poradnictwa prawnego i obywatelskiego (NGO 5) czy uczuciem bezradności, 
które pojawia się przy braku rezultatów udzielanego poradnictwa (NGO 1). 
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Wśród wszystkich przeszkód i trudności wskazywanych przez usługodawców można wyróżnić 
takie, które są związane z potrzebą zapewnienia płynności świadczonego poradnictwa (w tym 
przede wszystkim finansowej i kadrowej) i które odzwierciedlają wymiar społeczny udzielanych 
porad (kontakt z beneficjentem). Są to problemy wpływające na jakość świadczonych usług 
poradniczych. Jeśli nie są umiejętnie rozwiązywane, hamują rozwój i ograniczają potencjał 
poszczególnych usługodawców. 

 
3.4.3. Potencjał i przyszłość usługodawców 

Zagadnieniem istotnym z punktu widzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 
jest potencjał usługodawców i ich plany na przyszłość. Informacje na temat potencjału podmiotów 
świadczących poradnictwo umożliwią ustalenie, czy podmioty te – przy zapewnieniu określonych 
warunków – usprawniałyby i polepszały świadczone przez siebie poradnictwo. Dane na temat 
planów usługodawców pozwalają z kolei określić, czy jest planowana kontynuacja poradnictwa i 
czy są przewidywane jego zmiany. 
 
Potencjał usługodawców 

Potencjał usługodawców został określony przede wszystkim na podstawie pytań o hipotetyczne 
działania, które zostałyby podjęte, gdyby dany usługodawca otrzymał dodatkowe środki finansowe 
na działalność lub zwiększoną decyzyjność. Przykłady takich działań zwiera tabela 18. 
 
Tabela 18. Potencjalne działania usługodawców 
Grupa usługodawców Potencjalne działania usługodawców 
Biura poselskie i 
senatorskie 

No tak, jeżeli byłoby to w naszych statutowych obowiązkach i byłyby na to środki 
przeznaczone, to bardzo chętnie, bo prawnik jest potrzebny w każdej kwestii, to jest 
tak ważny zawód dzisiaj, że w zasadzie w każdej dziedzinie życia taki prawnik może 
pomóc, więc bardzo chętnie, jeżeli tylko byłaby taka możliwość, to bardzo chętnie 
[...]. No, gdybyśmy mieli takiego prawnika, to na pewno łatwiej by było załatwiać 
sprawy, ale nie ma to środków, to nawet się nad tym nie zastanawiamy, a gdyby 
były na to środki, można by było nad tym pomyśleć, ale, bo kiedyś były takie 
zespoły, tak zwane parlamentarne, prawa, w urzędzie wojewódzkim, jeszcze w 
latach dziewięćdziesiątych był taki zespół parlamentarny i tam był radca prawny, 
prawda, dla tych parlamentarzystów, oni mieli jedno miejsce, jedno biuro i tak 
dalej, a teraz tego nie ma, także trudno mi powiedzieć, czy poseł by się zdecydował 
na zatrudnienie prawnika, nie mając obowiązku działania w tym zakresie, trudno 
mi powiedzieć. (BP/BS 2) 
Gdyby były dostępne środki i byłyby takie możliwości, to zwracalibyśmy się z prośbą 
o więcej opinii prawnych. Rozważylibyśmy też podpisanie umowy z jakąś firmą na 
świadczenie porad prawnych u nas. (BP/BS 3) 

Instytucje publiczne Na pewno, jeśli chodzi o radców prawnych, bardzo chętnie zatrudnilibyśmy jeszcze 
co najmniej dwóch, gdybyśmy posiadali finanse i możliwości, a takich nie 
posiadamy, bo ta liczba radców prawnych, która jest, nie jest do końca 
wystarczająca ani dla nas, ani dla podopiecznych. (IP 7) 

Organizacje 
pozarządowe 

No, na pewno byśmy zespół poszerzyli, jeśli chodzi o tę [...] nie podołamy już na 
potrzeby, które rozrastają się. W tej chwili wprowadziliśmy nowość, nie wiemy, jak 
ją pociągniemy finansowo, ponieważ teraz doszliśmy do wniosku, że jest dużo 
osób, które nie są w stanie skorzystać z porady, ponieważ na przykład opiekują się 
niepełnosprawnym dzieckiem czy chorym i nie są w stanie z tym dzieckiem tu 
przyjeżdżać. Mamy kabinę dla dzieci tam urządzoną, tak, ale po prostu nie jest 
możliwe logistycznie. I chcieli [...] wczoraj były też pierwszy raz takie osoby wysłane 
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do [...] dwie osoby, jedna sparaliżowana, druga na wózku inwalidzkim mająca 
małe dziecko, i tam jest jakiś bardzo poważny problem, więc pojechaliśmy do 
domu. Więc zaczynamy wchodzić trochę w to, natomiast tutaj rzeczywiście 
wsparcie finansowe, chociażby samochód i benzyna, to byśmy na pewno 
rozszerzyli poradnictwo na poradnictwo domowe dla osób w takim cięższym 
stanie, które, nie wiem, są z wiosek, nie mogą dojechać, mają kłopoty finansowe, są 
sparaliżowane, mają chore dzieci. To na pewno byśmy to rozszerzyli, bo to na 
pewno jest bardzo duża nisza [...]. Ja myślę, że z takich marzeń to na pewno 
marzyłybyśmy, żeby rozwinąć działania na te tereny takie wiejskie totalnie. Wydaje 
się województwo bogate, ale tych terenów takich bardzo biednych jest dużo i one 
totalnie nie mają wsparcia. Natomiast nam by brakowało na przykład miejsca, 
lokalu, tak jak organizacja rośnie, nam brakuje pokojów, ten pokój pełni tyle funkcji 
różnych, że nam jest już tutaj ciasno. Bo za chwilę przyjdzie księgowy, za chwilę tu 
jest konsultant, musi się też [...] na przykład takiego biura dla stowarzyszenia, gdzie 
można by wynająć z jakiś środków biura, gdzie jest prowadzony monitoring, 
specjaliści i tak dalej, to na pewno logistycznie to by to było przydatne. Wiadomo, 
fantazjuję. Czyli pieniądze jakieś takie na rozwinięcie jakości. (NGO 1) 
Przede wszystkim na zwiększenie liczby godzin. Też bardzo bym chciała wrócić do 
poradnictwa Skype’owego. Uważam, że to jest świetny sposób dotarcia w 
najodleglejsze zakątki naszego województwa. (NGO 2) 
No na pewno na etacie miałbym prawnika czy jakiegoś adwokata, no był, ale to 
taka wymarzona forma. Chciałbym mieć zatrudnionego, wykwalifikowanego 
adwokata w pełnym wymiarze czasu pracy. Jedna osoba wystarczyłaby, myślę, do 
obsługi tych osób niesłyszących. Kogo bym jeszcze zatrudnił? Pracownika 
socjalnego z miejskiego ośrodka pomocy społecznej czy gdzieś tam, takiego z 
doświadczeniem takim też chciałbym mieć. Psychologa na pewno chciałbym mieć, 
dlatego, że dużo jest takich spraw niesłyszących, tego nie powiedziałem, ale 
wymagających dodatkowych grup wsparcia, to nie jest tylko element porady 
prawnej, ale wymaga jeszcze wsparcia psychologicznego dla takich osób. Doradcę 
zawodowego bym chciał mieć, żeby też umiał pomagać w tej dziedzinie. No i 
tłumaczy, ale to oczywiste – co najmniej trzech, jeśli oczywiście nasza forma 
pomocy by się jeszcze bardziej rozpowszechniła i byłaby bardziej jawna, i więcej 
osób niesłyszących by wiedziało o tym, to na pewno byłaby taka potrzeba [...]. 
Przede wszystkim na zatrudnienie i na oprogramowanie. Jeśli ten adwokat miałby 
[program] LEX na przykład, to ja bym już nie potrzebował, bo wiadomo, mnie on 
nie jest do niczego specjalnie potrzebny, żeby móc z niego korzystać. Przede 
wszystkim poprawiłbym infrastrukturę w zakresie komputerów i tych filmów, bo 
one bardzo dużo miejsca zajmują, poprawiłbym jakość naszej strony internetowej, 
żeby ona się szybko otwierała, żeby te filmy się szybko ładowały, łącze internetowe 
bym sobie podniósł i tam opłaciłbym wyższy abonament na to. Takie rzeczy. (NGO 
5) 
Zaangażowalibyśmy osobę z doświadczeniem w zakresie prawa budowlanego, bo 
są takie przypadki, że potrzebna była pomoc związana z prawem budowlanym, 
oraz pewnie rozszerzylibyśmy jeszcze o kogoś od spraw karnych. Doradca czy też 
prawnik, który mógłby wspomagać sprawy karne [...]. Na jakieś dodatkowe 
ekspertyzy zewnętrzne, na dodatkowych ekspertów, rozumiem przez to dodatkowe 
ekspertyzy dla zgłaszających się do nas klientów. (NGO 7) 
Warto by było zatrudnić prawnika, bo o tym, o tym właśnie żeśmy jeszcze nie 
mówili, który oprócz udzielania takiej porady prawnej, generalnie pokierowania, 
mógłby również zająć się sprawami bardziej szczegółowo, to znaczy reprezentować 
po prostu osobę w sądzie jako jego adwokat. Takich możliwości my w tej chwili 
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absolutnie nie mamy i gdyby, że tak powiem, możliwości finansowe nasze były, tak 
jak pan mówi, nieograniczone, to z pewnością byśmy o kimś takim pomyśleli. No 
wiadomo, na pewno dotyczyłoby to spraw jakiś tam szczególnych i szczególnie 
trudnych, ale myślę, że ktoś taki byłby bardzo [potrzebny]. (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

Gdybyśmy mieli te dodatkowe pieniądze, o które ja się zawsze staram, to na pewno 
postarałabym się, żeby w poradni było więcej szkoleń, zatrudniałabym 
profesjonalnych trenerów, którzy co roku przyjeżdżaliby i przeprowadzaliby te 
szkolenia psychologiczne, które tak bardzo lubię, bo wiem, że są potrzebne, 
studentom, te ośmiogodzinne, ale mnie się marzą takie dwu-, trzydniowe. No a na 
to potrzebne są pieniądze. Czy szkolenia z etyki, wiem, z Fundacji Uniwersyteckich 
Poradni Prawnych w Polsce są na pewno profesjonaliści, którzy też się tym zajmują, 
no ale oni za darmo, oni do nas nie przyjadą [...] więc na szkolenia 
przeznaczyłabym te środki. Na spotkania, na wykłady czy warsztaty, właśnie z 
ciekawymi osobami czy trenerami, bo właśnie to, na co zwracają uwagę nasi 
studenci, to to, że brakuje im takich umiejętności interpersonalnych, które mogliby 
podnieść, podszkolić, to znaczy oni wykształcają je w trakcie pracy w poradni, ale 
chętnie by się z tego przeszkolili. Więc to chciałabym im zorganizować i na to 
wydałabym na pewno pieniądze. Wydałabym też pieniądze na biblioteczkę, bo my 
mamy biblioteczkę, uzupełniamy ją stale, ale są to pozycje stare, nieaktualne, a 
prawo się szybko zmienia, a prawo cywilne to już w ogóle, więc wyposażyłabym tę 
naszą biblioteczkę w nowe, aktualne materiały, no i gdyby jeszcze zostało środków, 
to kupiłabym jeszcze ten supersprzęt, czyli lepsze ksero. Szkolenia, pomoce – 
publikacje, sprzęt. (SPP 1) 
Na sprzęt biurowy, na nowe, na nowe technologie związane z przechowywaniem 
dokumentów. Na jakieś takie wyjeżdżane szafy i tak dalej, takie archiwum z 
prawdziwego zdarzenia. No i oczywiście może by z lokalem, jeżeli można by 
szybciej coś załatwić z lokalem. Na szkolenia, na, myślę, że jakieś takie spotkania 
bardziej integracyjne, gdzie można by się było spotkać, jeśli wolontariusze mieliby 
oczywiście ochotę porozmawiać o tym, co się dzieje w poradni, jakie są problemy 
poradni i tak dalej. Na sprzęt biurowy, żeby każdy z wolontariuszy, który udziela, 
znaczy, nie – który akurat ma dyżur, żeby miał swój laptop, załóżmy, tak? Takie 
podstawowe rzeczy. No i oczywiście na biblioteczkę. (SPP 2) 

Związki zawodowe A: – Czy zatrudnilibyście państwo jakichś dodatkowych specjalistów? 
– Na pewno byliby to prawnicy. (ZZ 2) 

 
Jak wynika z powyższych przykładów, potencjalne dodatkowe środki zostałyby przeznaczone na 

zwiększenie personelu świadczącego specjalistyczne porady lub na zatrudnienie choćby jednego 
prawnika, który w pełnym wymiarze czasu mógłby świadczyć poradnictwo. Jest to potwierdzenie 
wcześniejszych ustaleń dotyczących największych trudności, z którymi borykają się usługodawcy – 
problemy finansowe skutkujące brakami kadrowymi. Na podstawie deklaracji przedstawionych 
przez usługodawców można by wnioskować, że dofinansowanie ich działalności – przeznaczenie 
środków na wzmocnienie zasobów ludzkich – rozwiązałoby największe problemy usługodawców, a 
przez to także zwiększyłoby zapewne jakość i dostępność świadczonych usług poradniczych. 
 
Plany na przyszłość 

Plany na przyszłość zostaną przedstawione na podstawie odpowiedzi na pytania o planowane 
działania w ciągu najbliższych dwóch lat. Większość respondentów wskazywała konkretne 
aktywności, które będą podtrzymywane lub podejmowane. Część z nich stanowią niezrealizowane 
dotychczas pomysły. Plany usługodawców zostały zaprezentowane w tabeli 19.  
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Tabela 19. Plany na przyszłość 
Grupa usługodawców Plany na przyszłość 
Biura poselskie i 
senatorskie 

No to tak, jak mówię. Szczerze mówiąc, zastanawialiśmy się, czy w ogóle to dalej 
prowadzić, bo w pewnym momencie zwątpiliśmy, bo było więcej spraw nie do 
rozwiązania i głupich, po prostu głupich. No i się zastanawialiśmy. Dzisiaj stoi na 
tym, że faktycznie udoskonaliliśmy to w ten sposób, że będzie formularz i będziemy 
do tych osób oddzwaniać, będziemy do tych osób oddzwaniać i umawiać [je] na 
konkretny termin. I zobaczymy, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie, bo może 
to po prostu przedłużymy do dwóch godzin, ale co dwa tygodnie, żeby pan 
mecenas nie przyjeżdżał co tydzień tak, że w czwartek i musi być. To nie musi być 
czwartek, tylko na przykład środa, tak, i w zależności od tego, kiedy pan mecenas 
będzie miał wolne, bo i tak te osoby umawiamy telefonicznie, a wówczas przyjmie 
więcej osób. I takie są wstępne założenia, ale jak będzie – jeszcze zobaczymy. 
(BP/BS 1) 

Instytucje publiczne Wizja przyszłości jest prosta: utrzymać się, działać, walczyć o konsumentów, może 
usprawnienie administracji samego urzędu. (IP 4) 
Mamy nadzieję, że zwiększymy dostępność tej usługi, więc, no, chcemy poszerzyć to 
poradnictwo prawne. Że jeszcze dwadzieścia godzin tygodniowo jakby będzie od 
września świadczone tych usług. (IP 10) 
No, jakby pani przyszła rok temu, to właśnie planem była infolinia. Zrealizowana i 
pracujemy. Na razie, jeżeli chodzi o to poradnictwo, to dbać o to, żeby to było, jak 
najlepiej funkcjonowało. A jeżeli chodzi o samo biuro, to wiem, że są jakieś plany 
dotyczące rozszerzenia punktów przyjęć interesantów zamiejscowych. To polega 
na tym, że najczęściej w urzędzie wojewódzkim są raz w miesiącu dyżury, 
przyjeżdżają pracownicy właśnie rzecznika i przyjmują interesantów. I tutaj ta sieć 
jest rozwijana, w zależności od potrzeb, jak to ma wyglądać. (IP 14) 

Organizacje 
pozarządowe 

No na pewno będziemy szukać jakiegoś długotrwałego, długofalowego, 
długotrwałej dotacji. Ten program z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mamy 
tam, praktycznie można powiedzieć, że do końca 2013 roku, to jeszcze dwa 
miesiące 2012 [...]. Być może wtedy będzie kolejny konkurs, zobaczymy, czy 
będziemy w nim startować. Natomiast środki z urzędu miasta fajnie, że są, ale są 
one takie bardzo [...]. (NGO 1) 
Niestety, nie wiem, czy uda się nam przetrwać. To jest podstawowe pytanie. 
Czekamy teraz na jakiś konkurs, w którym mogłybyśmy złożyć projekt na 
poradnictwo. Jeśli takowy będzie, to będziemy startować. A z jakim efektem. Na 
razie do końca roku te pieniądze z miasta muszą nam wystarczyć. A co będzie dalej, 
nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Ciężko snuć jakieś dalekosiężne plany. (NGO 2) 
Poradnictwo będzie kontynuowane przez najbliższe dwa lata, do 2014 roku, do 
grudnia 2014 roku, będą te formy pomocy wszystkie kontynuowane, gdyż projekt 
jest na trzy lata. (NGO 3) 
Na razie chcemy dalej rozwijać tę stronę internetową, chcemy bardziej ją 
sprofesjonalizować, chcielibyśmy, żeby już ją można było nazwać kanałem, bo to 
jest taka telewizja internetowa, jakieś kanały związane takie typowo z pracą, z 
ubezpieczeniami, z jakimiś spadkami czy z czymś innym, tak żeby te osoby, gdy 
będą miały jakieś potrzeby, żeby mogły znaleźć informacje, no bo jeżeli jest ciąg 
różnych informacji, to ciężko się odnaleźć, a jeżeliby było to tak tematycznie 
podzielone, bo tak sobie to wyobrażamy, dalej świadczenie pomocy przez Internet i 
tutaj na miejscu, żeby też była dostępna. Nic nadzwyczajnego nie mamy w 
planach, więc to tak może nie brzmi jakoś specjalnie pięknie, ale chciałbym, żeby 
kiedyś tak to funkcjonowało, jak we Francji, widziałem to w 2010 roku, żeby tak 
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popularyzować to w tych urzędach. No, zaczyna się to robić, bo weszła ustawa o 
języku migowym, która zobowiązuje instytucje, ale nie wszystkie, do pomocy takiej, 
zapewnienia tłumacza języka migowego. No i co? No i może się uda. (NGO 5) 
Utrzymać się, po prostu dla nas najważniejsze jest to, żebyśmy miały pieniądze żeby 
utrzymać lokal, w którym świadczymy poradnictwo, bo świadczenie poradnictwa 
przez Internet to za mało. Po knajpach nie ma się co spotykać, także dla nas 
najważniejsze to utrzymać lokal, w którym świadczymy to wszystko. Także 
utrzymać i rozwijać. W [nazwa miasta], myślę, że zaspokajamy większość potrzeb, 
które ludzie mają, dla nas jest bardzo istotne, żeby trafiać do różnych miejsc na 
terenie województwa. Wracać tam, gdzie już byłyśmy, i jechać w nowe miejsca. 
(NGO 6) 
Kontynuujemy udzielanie porad prawnych do końca czerwca 2014 roku, a 
następnie, po okresie realizacji projektu, mamy wpisane, że będziemy udzielać 
porad bezpłatnie, ale to będzie, powiedzmy, raz w miesiącu, te same osoby 
wówczas mają udzielać porad. Raz w miesiącu. (NGO 7) 
To jest właśnie to, co żeśmy mówili, jak, jakie są problemy, i właściwie to mogłem 
powiedzieć o problemach. Nie mamy możliwości zaplanowania sobie ani rozwoju, 
ani, ani nawet kontynuacji na przyszły rok, ponieważ nie wiemy, w tym momencie, 
31 lipca 2012 roku, nie wiemy, czy w styczniu 2013 będziemy mieli pieniądze na 
kontynuowanie poradnictwa. Nie wiemy tego. To będziemy wiedzieć dopiero, jak 
złożymy wniosek o dofinansowanie i on zostanie rozpatrzony pozytywnie. Dlatego 
[...] tak, to jest właśnie poważna trudność, że nie da się po prostu zaplanować i 
zrealizować [...] znaczy zaplanować [...] jakiegoś rozwoju. Bo siłą rzeczy te plany nie 
mają wielkiego sensu. Znaczy, planować sobie możemy, ale to, czy to zostanie 
zrealizowane, to zupełnie nie zależy od nas. Dlatego generalnie nastawiamy się na 
kontynuację tego, co robimy do tej pory. (NGO 8) 

Studenckie poradnie 
prawne 

Na pewno stawiamy na większą ilość, na pewno chcielibyśmy zwiększyć 
atrakcyjność, bo nasi studenci tutaj ciężko pracują, średnio student udziela od 
siedmiu do dziesięciu porad w roku, i to jeżeli pomyśli pan o tym, że jest to dla niego 
zajęcie dodatkowe, a on oprócz tego musi zaliczyć wszystkie przedmioty normalnie, 
no to ja myślę, że jest to duży wysiłek, no i chcielibyśmy tym studentom ofiarować 
coś jeszcze od siebie, a pod tym „coś jeszcze” ja rozumiem podniesienie tych ich 
kwalifikacji poprzez zwiększanie wachlarza umiejętności, a te umiejętności można 
tutaj nabyć poprzez szkolenia, moim marzeniem i celem jest wprowadzenie 
większej liczby szkoleń z profesjonalistami. Dodatkowo, chciałabym wznowić (bo 
trzy lata temu przestaliśmy wydawać), znów zacząć wydawać taki nasz „biały 
zeszyt”, czyli wydawanie opisów najciekawszych spraw w formie zeszytu 
naukowego, ale to wszystko jest, niestety, kwestia pieniędzy. (SPP 1) 

Związki zawodowe Na pewno związek nie ograniczy działalności w tym zakresie, obawiamy się, 
ponieważ widzimy taką zależność, że w momencie pogorszenia koniunktury na 
rynku pracy przede wszystkim oraz w sytuacjach pogorszenia, generalnie 
koniunktury ekonomicznej, co się wiąże generalnie z pogorszeniem statusu 
ekonomicznego konkretnych ludzi, prawda, ktoś nagle nie ma pracy, traci pracę, 
ktoś ma trudności ze spłaceniem kredytu [...], mamy wtedy więcej w tym momencie 
roboty. Bo to się też przekłada, że zaczynają się redukcje etatów w zakładach [...]. 
Przez najbliższe dwa lata spodziewamy się, że będziemy mieli tej pracy więcej, 
ponieważ, to już jest taka moja prywatna opinia [...] ja jestem sceptycznie 
nastawiony co do prognoz ekonomicznych, a tak, jak mówię, każde wahnięcia 
ekonomiczne przekładają się na to, że mamy więcej pracy z uwagi na to, że więcej 
problemów ludzki, pracowniczych się tutaj robi, również związanych z, tak jak tutaj 
kolega ma, że na przykład pracodawcy proponują obniżanie wynagrodzeń w skali 
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całej, trzeba robić jakieś porozumienia czy na zawsze, czy [na] określony czas. To 
nad tym trzeba czuwać cały czas, żeby tutaj pracownicy nie pozostali przez jakieś 
błędne, nasze niedopatrzenia jakieś prawne, nie zostali pokrzywdzeni, jakieś 
niekorzystne postanowienia w tych regulacjach się znalazły. (ZZ 3) 
Porozumienia na najbliższe dwa lata. No, wie pan co [...] myślę, że mimo wszystko 
na najbliższe dwa lata to mogę powiedzieć, że tak, to po prostu przetrwać. (ZZ 4) 
Na dzień dzisiejszy to jest, według mnie, poukładane w ten sposób, że będzie 
funkcjonowało przez najbliższe lata w sposób zbliżony jak na dzień dzisiejszy. (ZZ 
6) 

 
Warto zwrócić uwagę na pojawiające się kilkakrotnie stwierdzenie, że planem danego 

usługodawcy jest próba przetrwania. Jest to okoliczność, która może hamująco wpłynąć na rozwój 
poszczególnych podmiotów. Trudno jest planować nowe rodzaje aktywności i usprawniać 
działania, jeśli usługodawca widzi możliwość zakończenia swojej działalności. Na podstawie 
uzyskanego materiału nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, czy jest to realne zagrożenie. 

 
PRZYKŁAD PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW 
PRZYPADKU) 
 
Zarówno prezes organizacji, jak i rozmówcy z instytucji ją wspierających są zgodni co do tego, że udzielane w organizacji 
poradnictwo prawne jest potrzebne i będzie kontynuowane. Chęć dalszej współpracy wyraża również doradca.  
 
Umowa z panem mecenasem jest podpisywana co roku przez urząd miasta i myślę, że to będzie trwało i trwało. 
 
Chcemy jak najdłużej to kontynuować. Jest potrzeba, są ludzie, którzy przychodzą pozytywnie nastawieni, mówią, że warto, że 
to jest cenne. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ta działalność się odbywała. 
 
PRZYKŁAD PLANÓW NA PRZYSZŁOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (NA PODSTAWIE JEDNEGO ZE STUDIÓW 
PRZYPADKU) 
 
Mimo braku poczucia bezpieczeństwa co do zachowania ciągłości swoich działań, organizacja – jak mówi 
przewodnicząca zarządu – na pewno będzie kontynuowała funkcjonowanie.  
 

Kontynuowanie tego, co robimy, czyli pomoc dziecku i jego rodzinie w takim obszarze, w jakim [...]. Również 
chcemy przystąpić do, i realizować taki projekt do monitorowania losów dziecka, czyli, jeżeli jest zgłoszenie, że 
dziecku dzieje się krzywda, żeby później monitorować jego losy, żeby jednak nie zostało takie 
niezaopiekowanie, i tutaj jest wstępne zainteresowanie ze strony pani poseł [...], ale to, co tutaj jest ważne, to 
ta wymiana doświadczeń między naszymi, nami, a tym partnerem zagranicznym, czyli [nazwa organizacji], 
na tym chcemy się skupić, ale też szukanie takich projektów, takich grantów, dwu-, trzyletnich, bo to daje takie 
poczucie bezpieczeństwa dla organizacji, a jednocześnie daje szansę skupić się bardzo na merytoryce, bo na tę 
jakość cały czas bardzo mocno stawiamy, żeby mimo obniżenia kosztów ta jakość w żaden sposób nie 
ucierpiała. 

 
Ponadto zarząd (obecnie zadaniem zarządu jest poszukiwanie źródeł finansowania) skupi się na uczestniczeniu w takich 
konkursach, które zapewniłyby organizacji finansowanie działalność przez dwa, trzy lata (obecnie projekty są najczęściej 
roczne). W wypadku samego poradnictwa prawnego i obywatelskiego badany podmiot chce utrzymać obecny 
standard. Najbliższe dwa lata chce również poświęcić na większe zaangażowanie w projekt międzynarodowy, którego 
celem jest wypracowanie zasad monitorowania losów dziecka. Ponadto organizacja chce rozwijać działalność 
edukacyjną. Dotychczas szkolenia, seminaria i konferencje organizowane przez [nazwa organizacji] odbywały się w 
[nazwa miasta], ewentualnie innym dużym mieście. W kolejnych latach organizacja ma ambicje, aby takie działania 
edukacyjne kierować do mniejszych miejscowości w powiatach i gminach województwa [nazwa]. 
 

Niewielka część usługodawców nie przewiduje żadnych zmian w swojej działalności, licząc 
między innymi na to, że nie zostanie ona w żaden sposób ograniczona. Są to podmioty, co do 
których można wnioskować, że osiągnęły optymalny model funkcjonowania. Z drugiej jednak 
strony, w związku z tym, że podmioty same siebie tak spostrzegają (opinia ta nie jest wynikiem 
monitoringu czy wnioskiem zewnętrznego obserwatora), można jednocześnie mówić o ich 
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niewielkim potencjale (braku perspektyw na lepsze i sprawniejsze funkcjonowanie). Poniżej 
przedstawiamy przykłady omawianych wypowiedzi: 

Nie, nic się nie zmieni, po prostu tyle, te osoby do nas, które przyjdą, będą w miarę możliwości 
naszej obsłużone i udzielimy im różnych porad i wsparcia – i może mniej porad, bardziej 
wsparcia. Ja bym to nazwał bardziej wsparciem niż poradami, wsparciem, my ich wspieramy i 
tyle. (BP/BS 2) 
Na razie nic nie zmieniamy. Ale jeśli będzie taka konieczność, to może zwiększymy godziny 
pracy. (BP/BS 3) 
Będziemy udzielali poradnictwa w taki sam sposób, jak udzielamy, i nie widzę potrzeby 
rozwijania tego w żaden inny sposób i żadnych planów nie mam w tym zakresie. (IP 1) 
To znaczy, w ogóle jak gdyby nie ma planów likwidacji, tak? Cały czas jesteśmy za tym i póki 
funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy, nie zmienią się przepisy prawa, to mam nadzieję, że 
dalej, bez względu na to, czy ta pani prawnik będzie czy nie. Bo jeśli też zrezygnuje, bo znajdzie 
lepszą pracę, gdzie będzie musiała być przez osiem godzin, nie będzie mogła udzielać takiego 
poradnictwa, no to będziemy szukać wtedy kolejnej osoby, tak? Ale, ale na dzień dzisiejszy, na 
razie pani prawnik nie zamierza zrezygnować, a my mamy środki i jak gdyby nie mamy okazji 
do likwidowania tego poradnictwa. Raczej bardziej może, jak się uda, więcej godzin rozszerzyć, 
jak będzie taka potrzeba. Na ten moment myślę, że jest to w miarę wystarczające. (IP 2) 
Znaczy, na dzień dzisiejszy zespół wypełnia wszystkie zadania i na razie nie ma takiej potrzeby, 
aby zatrudniać większą ilość osób. (IP 12) 
Nie, ja myślę, że nic się nie będzie zmieniać. Będziemy udzielać porad tym osobom, które do nas 
przyjdą i z takich porad będą chcieli skorzystać. Także tutaj może, może, powiedzmy, tych 
programów prewencyjnych będzie więcej. Może więcej będziemy na zewnątrz, że tak powiem, 
gdzieś tam występowali i udzielali porad. Bo to wszystko zależy od organizacji na kolejny rok. I 
te uczestnictwa, może zapotrzebowanie na naszą wiedzę ze strony pracodawców będzie 
większe, bo ono może być większe. Nie mówię, że musi, ale może. Zawsze się waha w 
standardach jakiś tam określonych. Może będzie większe zapotrzebowanie, powiedzmy, 
pracodawców na to, żeby inspektor pracy poszedł i, powiedzmy, tej porady na zewnątrz udzielił. 
Porady w znaczeniu spotkania z załogą, że tak powiem, i, powiedzmy, przeprowadzenia 
jakiegoś wykładu, zajęć, przekazania informacji i tak dalej, i tak dalej. Możliwe, że tak może być, 
oczywiście, że może być. No, ale na dzień dzisiejszy mniej więcej te standardy się w jakiś 
granicach utrzymują. Czasami oczywiście może być parę więcej, ale na razie ten stan 
zatrudnienia, który mamy i bez problemów sobie dajemy [...] po prostu spełniamy oczekiwania 
tych osób, które do nas występują. (IP 13) 
Nie, ja nie widzę takiej potrzeby, żeby ktoś jeszcze miałby tu być zatrudniony. (ZZ 4) 
Na dziś mamy optymalny system i nie zamierzamy niczego zmieniać. (ZZ 5) 
Na dzień dzisiejszy to poradnictwo, które jest, to nam całkowicie wystarcza. (ZZ 7) 

Podsumowując, potencjał i przyszłość usługodawców niewątpliwie zależy od umiejętności 
radzenia sobie z różnymi trudnościami, o których wspominaliśmy w podrozdziale 3.4.3. Większość 
usługodawców deklaruje dodatkowe działania i zwiększenie zasobów ludzkich – na wypadek 
otrzymania dodatkowego finansowania. To, jakie są finanse obecnie, warunkuje z kolei zakres 
planów na przyszłość. Podmioty, które mają zapewnione finansowanie – z projektów lub budżetu 
państwa – mają jasno określone plany i kierunki działania. Te, które tego stałego źródła funduszy są 
pozbawione, borykają się z myślą o przetrwaniu. A to może znacznie ograniczać ich potencjał. 
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4. WSTĘPNE WNIOSKI Z BADANIA 
W założeniu niniejszy raport ma charakter wynikowy – ogranicza się do opracowania, 

zaprezentowania i omówienia ogromnego materiału, jaki zgromadzono dzięki realizacji 
komponentów ilościowych i jakościowych. Publikacja ta nie zawiera zatem daleko idących 
wniosków czy rekomendacji związanych z głównym celem projektu „Opracowanie kompleksowych 
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, czyli 
skonstruowaniem modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, 
wyznaczeniem kierunków polityki państwa w tym obszarze oraz sformułowaniem rekomendacji w 
zakresie wspierania poradnictwa. Ostateczne wnioski i rekomendacje oraz odpowiedzi na pytania 
badawcze wspomniane we Wstępie zostaną sformułowane w trakcie dalszych prac nad modelem 
poradnictwa i przedstawione w raporcie końcowym, konsumującym wyniki omawianego badania i 
innych badań i analiz zrealizowanych w ramach projektu. 

Niemniej jednak na etapie korygowania niniejszego dokumentu ze strony recenzentów i 
partnerów zaangażowanych w realizację projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych 
mechanizmów wsparcia prawnego dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” 
pojawiło się oczekiwanie, że na podstawie tego – wciąż wycinkowego – materiału zostaną 
sformułowane przynajmniej wstępne wnioski dotyczące obecnego stanu bezpłatnego 
poradnictwa i możliwych kierunków zmian. 

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, zamieszczamy poniżej wstępne wnioski z badania 
usługodawców, które będą jednak weryfikowane na podstawie wyników badania beneficjentów i 
badania otoczenia instytucjonalnego. 

1. Z podmiotów wytypowanych do badania na podstawie wstępnej bazy przygotowanej przez Instytut 
Prawa i Społeczeństwa INPRIS większość zadeklarowała, że prowadzi bezpłatne poradnictwo prawne 
i obywatelskie (w tym wszystkie biura porad obywatelskich i studenckie poradnie prawne). Takiego 
poradnictwa nie prowadzą jedynie urzędy wojewódzkie i urzędy marszałkowskie. 
 

2. Wśród pozostałych grup podmiotów część respondentów twierdziła, że nie prowadzi poradnictwa 
(dane przybliżone, nieuwzględniające odmów, których przyczyny były różnorodne i nie zawsze 
ujawnione): 

• 50% związków zawodowych, 
• 66% biur Federacji Konsumentów, 
• 36% organizacji pozarządowych, 
• 7% ośrodków pomocy społecznej, 
• 11% powiatowych centrów pomocy rodzinie, 
• 80% jednostek Państwowej Inspekcji Pracy, 
• 49% jednostek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

 
Co ciekawe jeszcze jedną z kategorii podmiotów branych pod uwagę w niniejszym badaniu byli 
Rzecznicy Praw Konsumentów. Wszyscy Rzecznicy, z którymi udało się połączyć twierdzili, że 
prowadzą poradnictwo. 
 

3. Duży odsetek nieświadczących poradnictwa w strukturze Państwowej Inspekcji Pracy można 
wytłumaczyć tym, że poradnictwo jest udzielane jedynie przez okręgowe inspektoraty tej instytucji 
(jeden w regionie), a do badania zostały wylosowane także oddziały Państwowej Inspekcji Pracy 
(łącznie 42 na terenie kraju), które poradnictwa nie prowadzą. Podobna sytuacja dotyczy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, w którego ramach poradnictwo prowadzą wytypowane oddziały, a 
inspektoraty i biura terenowe – ilościowo dominujące w strukturze instytucji – takich porad nie 
udzielają. 
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4. Zaskakuje duży odsetek nieprowadzących poradnictwa wśród związków zawodowych i wśród biur 
Federacji Konsumentów, czego nie można wytłumaczyć podziałem kompetencyjnym, jak w 
wypadku Państwowej Inspekcji Pracy czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wydaje się, że 
najprostszym możliwym wyjaśnieniem tej sytuacji jest po prostu brak możliwości ludzkich 
(organizacyjnych, finansowych) prowadzenia poradnictwa przez poszczególne jednostki związkowe 
czy biura Federacji.  
 

5. Co prawda biura obsługi interesantów w sądach zostały wydzielone do dodatkowego badania, ale 
można powiedzieć już na tym etapie, że wszystkie one udzielają informacji, formalnie jednak nie 
udzielają porad prawnych. 
 

6. Podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie w zdecydowanej większość oferują 
wsparcie w sprawach rodzinnych, a także w sprawach związanych ze świadczeniami z pomocy 
społecznej oraz w sprawach związanych z pracą i bezrobociem. Najrzadziej oferowana jest pomoc w 
sprawach z dziedziny prawa karnego (w zasadzie ogranicza się ona do studenckich poradni 
prawnych), prawa finansowego (podatki, zadłużenia, kredyty – to domena biur poselskich i 
senatorskich) oraz praw uchodźców i cudzoziemców (to z kolei domena wyspecjalizowanych 
organizacji pozarządowych). 
 

7. W sprawach rodzinnych obywatele mogą uzyskać pomoc przede wszystkim w ośrodkach pomocy 
społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, biurach poselskich i senatorskich, 
organizacjach pozarządowych. 
 

8. Najczęściej korzystanie z poradnictwa nie jest obwarowane żadnymi szczególnymi warunkami, które 
muszą spełniać beneficjenci. Podmioty stawiające takie warunki (7% wszystkich badanych) to albo 
związki zawodowe, w których pomoc jest udzielana w większości wypadków jedynie ich członkom, 
albo ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i organizacje pozarządowe, 
które najczęściej świadczą pomoc jedynie dla klientów pomocy społecznej lub osób niezamożnych 
(te dwie cechy często ze sobą korelują). 
 

9. W większości wypadków podmioty udzielające poradnictwa nie ograniczają jego terytorialnego 
zasięgu. Nieco inaczej jest w grupie podmiotów niepublicznych, wśród których prawie jedna trzecia 
ogranicza zasięg poradnictwa do poziomu lokalnego (gmina, powiat). W dużej mierze na taki obraz 
wpływają związki zawodowe, których większość (75%) świadczy porady tylko dla członków w danym 
okręgu objętym ich działaniem. 
 

10. Jedna trzecia badanych podmiotów koncentruje się na wybranej grupie beneficjentów. Można 
domniemywać, że wśród nich większość świadczy tak zwane poradnictwo specjalistyczne. W 
wypadku podmiotów publicznych jest to na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy 
Państwowa Inspekcja Pracy. W wypadku podmiotów niepublicznych odsetek podmiotów 
koncentrujących się na określonej grupie odbiorców jest wyraźnie wyższy (62%) i obejmuje przede 
wszystkim pracowników (związki zawodowe) i osoby niepełnosprawne (organizacje pozarządowe). 
 

11. Najpowszechniej stosowanym sposobem świadczenia poradnictwa jest kontakt bezpośredni w 
punkcie udzielania porad i – rzadziej – poradnictwo telefoniczne. Nowe technologie są 
wykorzystywane marginalnie, przy czym najczęściej korzystają z nich organizacje pozarządowe. 
 

12. Najczęstsze usługi świadczone w ramach poradnictwa to informacja (o prawach obywatela i o tym, 
gdzie może on znaleźć wsparcie), porady prawne i obywatelskie, pomoc w wypełnianiu 
dokumentów, sprawdzenie dokumentów i ich ocena oraz przekazywanie wzorów dokumentów. 
Najrzadziej oferowaną usługą jest reprezentacja procesowa. 
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13. Poradnictwo jest całkowicie bezpłatne dla osób korzystających, z wyjątkiem związków zawodowych, 

w wypadku których członkowie opłacają składkę, uzyskując w ten sposób prawo do korzystania z 
poradnictwa (jeśli tylko związek je organizuje). 
 

14. Podmioty publiczne przede wszystkim świadczą tak zwane poradnictwo obywatelskie, przy czym, 
jak się wydaje, jest ono rozumiane szeroko – jako wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji życiowej 
obywatela. Obejmuje więc pomoc nie tylko prawnika, ale także pracownika socjalnego czy 
psychologa lub osoby przygotowanej do udzielania informacji albo porad, ale niebędącej 
prawnikiem. Takie osoby udzielają porad najczęściej w ośrodkach pomocy społecznej i powiatowych 
centrach pomocy rodzinie, znacznie rzadziej w podmiotach niepublicznych. Ogólnie można 
powiedzieć, że podmioty publiczne opierają się najczęściej na pracy prawników, niepubliczne zaś 
częściej wykorzystują adwokatów i radców prawnych. Margines, jeśli chodzi o udzielanie porad w 
obu grupach podmiotów, stanowią aplikanci. 
 

15. Niewiele można powiedzieć o jakości i skuteczności świadczonych usług poradniczych, gdyż 
usługodawcy sami mają niewielką wiedzę na ten temat. Do oceny przyznaje się tylko co trzecia 
instytucja publiczna. W wypadku podmiotów niepublicznych jest to około 60% badanych, przy czym 
liderem są tutaj studenckie poradnie prawne (100%). Ocena ta jest głównie oparta na prowadzonej 
ewidencji spraw i na różnych narzędziach badania satysfakcji beneficjenta. 
 

16. Większość (ponad 60%) osób świadczących poradnictwo otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę. 
Podmioty świadczące poradnictwo rzadko poddają systematycznej ocenie pracę doradców, przy 
czym robi to tylko 25% instytucji publicznych i 40% instytucji niepublicznych. Brak systematycznej 
oceny jakości poradnictwa wiąże się między innymi z tym, że większość podmiotów nie prowadzi 
nawet systematycznej ewidencji spraw i beneficjentów porad, praktyki i zdolności organizacyjnych 
(kontrola jakości pociąga za sobą pewne koszty). 
 

17. Najczęściej porady są świadczone przez pięć dni w tygodniu przez około sześć godzin dziennie, 
wyraźnie rzadziej świadczą poradnictwo biura poselskie i senatorskie, w których – ogólnie rzecz 
biorąc – poradnictwo ma najbardziej nieformalny i niezorganizowany charakter. Najdłużej (w 
tygodniu i dziennie) porady świadczą podmioty niepubliczne. 
 

18. Skala udzielanego poradnictwa jest niewielka. Przy czym wyraźnie najwięcej osób korzysta średnio w 
miesiącu z usług związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Jednocześnie trudno tę 
wielkość oszacować, uwzględniając to, że większość podmiotów nie prowadzi systematycznej 
ewidencji spraw i beneficjentów. 
 

19. Jedynie co piąty podmiot ma spisane standardy świadczenia poradnictwa i stara się je stosować na 
co dzień. Przy czym w wypadku instytucji publicznych dotyczy to zaledwie 13% badanych, na co 
składają się głównie jednostki Państwowej Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które 
w blisko 80% stosują standardy na co dzień. W wypadku podmiotów niepublicznych aż 49% ma 
spisane standardy i je stosuje, przy czym wykorzystują je wszystkie biura porad obywatelskich i 
studenckie poradnie prawne, a organizacje pozarządowe w 49%. W wypowiedziach rozmówców 
wybija się niezrozumienie sensu i potrzeby standaryzacji poradnictwa. 
 

20. Jeszcze mniejszą wiedzę badane podmioty mają na temat kosztów świadczonego poradnictwa i 
jego efektywności. Większość respondentów nie była w stanie oszacować tych kosztów, nie 
wspominając o ocenie efektywności wydatkowania środków. Między nielicznymi kwotami 
miesięcznych kosztów, które udało się uzyskać, jawi się dość duża rozpiętość (1:12), co wskazuje, że 
nie ma jednolitych sposobów kalkulacji tych kosztów. Średnio prawie czterokrotnie wyższe 
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miesięczne koszty miały podmioty niepubliczne w stosunku do podmiotów publicznych. 
Wytłumaczeniem może być jednak, po pierwsze, znacznie większa liczba obsługiwanych klientów, 
po drugie, bardziej całościowe kalkulowanie kosztów poradnictwa. 
 

21. Główne koszty świadczenia poradnictwa to koszty pracy doradców, koszty lokalowe i 
administracyjne. 
 

22. Główne źródło finansowania świadczenia usług to administracja samorządowa i administracja 
rządowa. Finansowanie ze środków prywatnych (firmy, osoby indywidualne) prawie nie występuje. 
Co piąty podmiot publiczny w świadczeniu poradnictwa korzysta ze środków Unii Europejskiej. W 
wypadku podmiotów niepublicznych zdarza się to ponad trzy razy częściej. 
 

23. Dość słaba jest także współpraca między różnymi podmiotami działającymi lokalnie, zwłaszcza na 
styku „organizacje pozarządowe – administracja”. Najczęściej polega ona na „podsyłaniu” sobie 
beneficjentów, ewentualnie na wymienianiu podstawowych informacji o działalności. Bardzo 
rzadkie są przykłady wspólnej organizacji działalności poradniczej między podmiotami publicznymi i 
niepublicznymi 
 

24. Wydaje się, że większość badanych podmiotów ma spore doświadczenie, zajmuje się bowiem 
poradnictwem w sposób ciągły od kilku lat. Najmłodsze stażem są organizacje pozarządowe (co 
może świadczyć o dużej fluktuacji) oraz biura poselskie i senatorskie (rezultat kadencyjności). 
Większość instytucji zamierza także prowadzić poradnictwo dalej – z wyjątkiem biur poselskich i 
senatorskich, które będą to robić do końca kadencji.  
 

25. Jednocześnie dla większości podmiotów poradnictwo nie jest głównym obszarem działalności. 
Wyjątek stanowią biura porad obywatelskich (jedyny obszar) oraz biura poselskie i senatorskie 
(według ich przedstawicieli, dla ponad 70% to główny obszar działania). Warto przy tym odnotować 
dwie kwestie. Deklaracje biur parlamentarzystów w tym zakresie są interesujące dlatego, że 
jednocześnie to właśnie w tych podmiotach sposób świadczenia poradnictwa jest najsłabiej 
zorganizowany. Z drugiej strony, nie wymieniamy w tym gronie studenckich poradni prawnych, 
które zadeklarowały, że głównym celem ich działalności jest edukacja studentów, a dopiero później 
świadczenie poradnictwa. 
 

26. W oczach reprezentantów podmiotów świadczących poradnictwo, przeszkody w korzystaniu z tego 
rodzaju usług po stronie obywateli to przede wszystkim nieznajomość swoich praw i nieumiejętność 
dbania o swoje sprawy, bezradność. 
 

27. Badani nie dostrzegali żadnych szczególnych ograniczeń w dostępie do poradnictwa ze strony 
kobiet, z kolei prawie połowa wskazała utrudnienia (głównie fizyczno-architektoniczne) dla 
niepełnosprawnych. 
 

28. Najczęściej wskazywane problemy poradnictwa to: niedostatek zasobów ludzkich, ograniczenia 
lokalowe i brak środków finansowych. Przy czym podmioty publiczne najczęściej wymieniały brak 
kadry, a podmioty niepubliczne – wyraźnie brak środków finansowania. 
 

29. Większość badanych twierdzi, że powinny istnieć rozwiązania systemowe (modelowe) służące 
rozwojowi poradnictwa. Poradnictwo – według badanych podmiotów publicznych – powinno być 
finansowane przede wszystkim z budżetu państwa. Według podmiotów niepublicznych, 
finansowanie poradnictwa powinno leżeć w gestii zarówno budżetu państwa, jak i samorządów 
terytorialnych. 
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5. PODSUMOWANIE 

Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby w krótkim czasie, jaki mieli do dyspozycji, możliwie 
głęboko przeanalizować całość zgromadzonego materiału i przedstawić najważniejsze ustalenia – 
kluczowe z punktu widzenia celów omawianego badania. Trzeba jednak zastrzec, że zebrane dane 
są znacznie bogatsze niż to wynika z niniejszego opracowania i mogą być podstawą dalszych, 
bardziej wyczerpujących analiz o charakterze zarówno stosowanym (ukierunkowanym na 
projektowanie polityk publicznych), jak i naukowym. 

Zacznijmy od tego, że przystępując do realizacji badań, przygotowujący je zespół stanął przed 
sporym wyzwaniem – mianowicie przed koniecznością zdefiniowania, czym w ogóle jest 
poradnictwo prawne i obywatelskie. Problematyczny był szczególnie podział na poradnictwo 
obywatelskie i prawne. Większość członków zespołu i ekspertów skłaniała się ku stanowisku, że 
podział ten jest raczej nie do utrzymania. Ustalono również, że definicja poradnictwa, która miałby 
posłużyć nie tylko badaniom, ale także budowie modelu, powinna się wyłonić ze zgromadzonych 
danych. Ostatecznie przyjęto więc roboczą definicję, która pozwoliła zaprojektować narzędzia 
badawcze, odkładając na później rozstrzygnięcia w zakresie możliwości zdefiniowania, czym w 
istocie jest poradnictwo i na czym miałoby polegać rozróżnienie między jego prawną i obywatelską 
formą. Wyniki omawianych badań (zwłaszcza części jakościowej) dostarczają pewnych wskazówek 
w tym zakresie. W praktyce bowiem przedstawiciele podmiotów świadczących poradnictwo 
rozróżniają poradnictwo obywatelskie i prawne, odwołując się do kryterium intuicyjnego. 
Poradnictwo obywatelskie – w ich opinii – jest sposobem pomagania i informowania osób 
potrzebujących o przysługujących im prawach oraz o instytucjach (mechanizmach), jakie pozwalają 
im rozwiązać ich problemy czy załatwić ich sprawy. Poradnictwo prawne z kolei ma charakter 
bardziej techniczny – dotyczy sporządzania pism urzędowych, reprezentowania osób przed sądem 
czy innymi organami władzy publicznej, informowania o konkretnych wymaganiach lub 
przepisach. W praktyce zatem podział na poradnictwo prawne i obywatelskie, jak się zdaje, 
funkcjonuje. Co więcej, w większości wypadków respondenci zdają się identyfikować z ideą 
poradnictwa obywatelskiego, nie zaś prawnego, które jest postrzegane jako bardziej wymagające. 
Jest to pewien paradoks, zważywszy na wnioski z analizy ogólnego zakresu poradnictwa, które w 
większości wypadków ma charakter stricte prawny. Wracając zatem do dyskusji o definicji i 
typologii poradnictwa, warto się odnieść do tych ustaleń. 

Przegląd danych opisujących badane przez nas organizacje i instytucje zajmujące się 
poradnictwem na pierwszy rzut oka sugeruje, że ich oferta jest bardzo bogata i powszechnie 
dostępna. Podmioty te udzielają informacji i (lub) porad dotyczących spraw rodzinnych, możliwości 
korzystania ze świadczeń społecznych, problemów związanych z wykonywaniem pracy lub 
znajdowaniem zatrudnienia, ubezpieczeń zdrowotnych, praw konsumenta. Istnieją zarówno 
organizacje wyspecjalizowane w jednej, wąskiej dziedzinie (na przykład pomocy uchodźcom), jak i 
podmioty prowadzące bardziej wielodyscyplinarne poradnictwo. Badane podmioty nie stosują 
raczej kryterium geograficznego – może do nich przyjść każdy. Zwykle także (zwłaszcza podmioty 
publiczne) nie koncentrują się na określonym typie beneficjenta – z ich oferty może korzystać 
właściwie każdy. Najczęściej nie stosuje się również żadnych kryteriów dostępu do informacji czy 
porady. Tutaj znowu pewne ograniczenia częściej wprowadzają podmioty niepubliczne, co ma 
różne przyczyny – jest związane między innymi ze specjalizacją w danej dziedzinie lub wynika ze 
specyficznego charakteru podmiotu (na przykład związki zawodowe koncentrują się przede 
wszystkim na udzielaniu porad własnym członkom). 
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Jeśli jednak wziąć pod uwagę zakres przedmiotowy, trzeba wskazać, że poradnictwo ma dość 
ograniczony charakter. W większości wypadków podmioty zajmujące się poradnictwem (zarówno 
publiczne, jak i niepubliczne) nie traktują tej aktywności jako głównego obszaru działalności. Stąd 
też i charakter porad jest taki, że zwykle sprowadzają się one po prostu do podstawowych 
informacji udzielanych osobom ich potrzebującym „od ręki” (już w czasie pierwszego kontaktu lub 
w ciągu kilku dni). Bardziej rozbudowane, całościowe formy poradnictwa, zakładające na przykład, 
że osoba przychodząca ze swoją sprawą jest prowadzona przez doradcę przez dłuższy czas, przez 
wiele procedur czy kroków prowadzących do rozwiązania danej kwestii, są raczej rzadkością. 

Z tym zapewne jest związane również to, że podmioty świadczące usługi poradnicze ogólnie nie 
stawiają sobie zbyt wysokich wymagań, jeśli chodzi o organizację i procedury udzielania porad (nie 
mylić z wymaganiami dotyczącymi jakości – te, niezależnie od braków organizacyjnych, mogą być 
mimo wszystko na wysokim poziomie). Mamy więc do czynienia z prostymi formami obsługi 
interesantów, które ograniczają się do pojedynczego kontaktu podmiotu i interesanta. Dlatego też 
przedstawiciele organizacji i instytucji poradniczych nie dostrzegają potrzeby ustanowienia (i 
rzadko stosują, co wynika z badań ilościowych) jakichkolwiek specyficznych standardów 
opisujących sposób traktowania przychodzących do nich klientów czy tryb postępowania w 
poszczególnych typach spraw. Regułą nie jest też informowanie o możliwości uzyskania porady. Z 
wyjątkiem tych podmiotów, które są rzeczywiście wyspecjalizowane w świadczeniu poradnictwa 
(na przykład poradnie uniwersyteckie, powiatowe inspekcje pracy czy biura porad obywatelskich) i 
stanowi ono jeden z głównych obszarów ich działalności, reszta badanych instytucji nie stara się 
specjalnie docierać do potencjalnych beneficjentów z informacją, że oferuje im jakąś pomoc. 

Skoro udzielanie porad nie jest w większości wypadków głównym celem działalności badanych 
podmiotów, nie można także oczekiwać, że będą one miały specjalne czy rozbudowane systemy 
ewidencjonowania spraw i osób przychodzących do nich po pomoc. To rodzi dalsze konsekwencje, 
jeśli bowiem nie prowadzi się systematycznej ewidencji, trudno jest oceniać własną efektywność 
czy kontrolować pracę osób zajmujących się doradzaniem. Dlatego – ponownie – w większości 
wypadków badane przez nas podmioty po prostu nie prowadzą działań w zakresie ewaluacji 
własnej działalności czy oceny jakości udzielanych porad. Trzeba jednak zastrzec, że w tym zakresie 
i podmioty, dla których poradnictwo jest głównym polem działań, również nie prowadzą działań 
ewaluacyjnych i kontrolnych. Dochodzą tutaj jednak jeszcze inne czynniki, jak choćby koszty 
przeprowadzenia takich procedur, które zniechęcają do bardziej szczegółowego kontrolowania 
jakości porad. 

Ogólnie rzecz biorąc, po analizie zgromadzonych danych, można stwierdzić, że badane przez 
nas podmioty zarówno publiczne, jak i niepubliczne (między tymi dwiema kategoriami i wewnątrz 
tych dwóch kategorii) nie tworzą czegoś, co można by określić mianem „systemu” bezpłatnego 
poradnictwa prawnego czy obywatelskiego. Zróżnicowanie w sposobach działania, strukturze, skali 
czy w stopniu zaangażowania w działalność poradniczą jest tak duże (nawet wewnątrz 
poszczególnych kategorii podmiotów, jak miejskie czy gminne ośrodki pomocy społecznej, nie 
wspominając o organizacjach pozarządowych), że trudno mówić tutaj o jakiejkolwiek spójności czy 
skoordynowanym działaniu, co – bądź co bądź – powinno być cechą każdego systemu. 
Interesujący jest również brak współpracy między instytucjami publicznymi i niepublicznymi. Blisko 
dwie trzecie podmiotów niepublicznych w ogóle nie podejmuje współpracy. W tym luźnym zbiorze 
jednostek parających się działalnością poradniczą jest oczywiście pewna liczba takich, które robią 
to niezwykle profesjonalnie, systematycznie, na dużą skalę, w ramach mniejszych lub większych, 
mniej lub bardziej formalnych sieci czy porozumień. Większość podmiotów działa jednak jakby w 
odosobnieniu, nie wspierając się nawzajem i nie kształtując środowiska podmiotów zajmujących 
się poradnictwem. Trudno zatem mówić o systemie. Raczej mamy do czynienia z pewnym zbiorem 
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publicznych i niepublicznych podmiotów, które w bardzo różnym zakresie i na różne sposoby 
świadczą usługi, ograniczające się przy tym głównie do udzielania informacji, nie zaś poradnictwa 
sensu stricto. 
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ANEKS I. PROFILE WYBRANYCH PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI 
PORADNICZE NA PODSTAWIE DANYCH ILOŚCIOWYCH 
 

Zestawienie zostało opracowane dla następujących podmiotów, występujących w poniższych 
liczebnościach (po zastosowaniu wag): 

Instytucja Liczebność 
biura poselskie i senatorskie 64 
powiatowe centra pomocy rodzinie 32 
ośrodki pomocy społecznej 256 
organizacje pozarządowe 33 

 
Na podstawie rozkładów odpowiedzi na wybrane pytania opracowano krótkie podsumowanie 

profili każdego z wyżej wymienionych typów organizacji. 
 
Biura poselskie (i senatorskie) 

Biura poselskie świadczą poradnictwo związane z różnymi dziedzinami prawa. Najczęściej są to: 
porady rodzinne, związane z pracą i bezrobociem, dotyczące prawa i postępowania 
administracyjnego, spadkowe lub z dziedziny prawa cywilnego. Częściej niż co drugie biuro 
poselskie prowadzi również poradnictwo z zakresu prawa finansowego, związane ze świadczeniami 
z pomocy społecznej, dotyczące ubezpieczeń oraz zdrowia lub innych problemów społecznych. 

Biura poselskie świadczą swoje usługi poradnicze bezpośrednio, niektóre również przez telefon 
lub pocztą elektroniczną. Prawie wszystkie biura informują klienta o jego prawach i o tym, gdzie 
może znaleźć pomoc. Niemal dwie trzecie doradców pomaga w wypełnieniu dokumentów i je 
sprawdza, dostosowuje również poradę do okoliczności. 

Większość pracowników biur poselskich w ramach prowadzenia poradnictwa zbiera i analizuje 
informacje dotyczące problemów swoich klientów, dwie trzecie biur podejmuje również działania 
na rzecz zmiany prawa i poprawy sytuacji swoich klientów. 

Dostępność czasowa poradnictwa w biurach poselskich jest dość zróżnicowana – w dwóch 
biurach na pięć porad udziela się przez pięć dni w tygodniu, również w dwóch biurach na pięć 
świadczy się je jedynie raz w tygodniu. 

Porady są świadczone przez różne osoby – w niemal połowie biur są to radcy prawni, a w co 
czwartym biurze aplikanci lub pracownicy socjalni. Sami posłowie udzielają porad w co ósmym 
biurze poselskim. 

Trzy czwarte pracowników biur poselskich zadeklarowało, że ze świadczonych przez nich usług 
poradnictwa skorzystało od jednej do czterdziestu osób. Jedynie 27% biur poselskich weryfikuje 
jakość usług poradniczych. 

Połowa biur poselskich pracuje zgodnie z nieformalnymi, wypracowanymi standardami, a 
niemal jedna trzecia nie stosuje żadnych procedur. 

 
Powiatowe centra pomocy rodzinie 

Powiatowe centrum pomocy rodzinie to instytucja, w której zakres poradnictwa dotyczy spraw 
związanych z szeroko pojętą pomocą społeczną i pomocą rodzinie. Niemal wszystkie instytucje 
deklarowały, że ich poradnictwo dotyczy spraw rodzinnych. W większości instytucji udziela się 
również porad dotyczących innych spraw związanych z problemami społecznymi (na przykład 
przemocy domowej, niepełnosprawności), spraw związanych ze świadczeniami z pomocy 
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społecznej, z pracą i bezrobociem, a w połowie instytucji – także spraw dotyczących ubezpieczeń 
społecznych i zdrowia. 

Porady są udzielane najczęściej w bezpośrednim kontakcie z klientem, dwie trzecie 
powiatowych centrów pomocy rodzinie deklaruje, że również przez kontakt telefoniczny, a niemal 
jedna trzecia – że w terenie lub pocztą elektroniczną. W zakres udzielanej informacji wchodzi 
informowanie o prawach, o tym, gdzie można znaleźć pomoc, dostosowanie porady do 
okoliczności, pomoc w wypełnieniu dokumentów, sprawdzenie ich lub pokazanie wzorów. 

Usługi poradnicze w powiatowych centrach pomocy rodzinie polegają głównie na zebraniu i 
analizie informacji na temat problemów klientów oraz podejmowaniu działań służących zmianie 
prawa. Ponad połowa powiatowych centrów pomocy rodzinie podejmuje również działania 
informacyjne o swoich usługach oraz oferuje klientom wsparcie rzeczowe lub finansowe. 

Porady są świadczone najczęściej przez pięć dni w tygodniu, ale co trzecie powiatowe centrum 
pomocy rodzinie prowadzi je stosunkowo rzadko – od jednego dnia do dwóch dni w tygodniu. 
Porad udzielają głównie adwokaci lub pracownicy, rzadziej również pracownicy socjalni, 
psycholodzy lub socjolodzy. 

Połowa pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie biorących udział w badaniu 
zadeklarowała, że z usług poradnictwa w ich instytucji skorzystało od jedenastu do czterdziestu 
osób. 

Niemal połowa przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie deklaruje, że w ich 
miejscu pracy nie sprawdza się jakości świadczonych usług, ale 43% wskazuje odwrotną sytuację. 

Ponad połowa powiatowych centrów pomocy rodzinie prowadzi poradnictwo na podstawie 
wypracowanych standardów, które nie są spisane, ale co piąte centrum nie ma żadnych 
standardów (ani formalnych, ani nieformalnych). 
 
Ośrodki pomocy społecznej 

Zakres poradnictwa ośrodków pomocy społecznej obejmuje przede wszystkim sprawy rodzinne 
i ogólnie sprawy związane ze świadczeniami z pomocy społecznej, takie jak bezrobocie, 
niepełnosprawność, przemoc domowa, choroba. Najrzadziej instytucje te koncentrują się na 
dziedzinach związanych z prawem finansowym, karnym i konsumenckim. 

Wszystkie ośrodki pomocy społecznej, podobnie jak pozostałe instytucje, świadczą swoje usługi 
w punkcie udzielania porad, w bezpośrednim kontakcie z osobą korzystającą z poradnictwa. W ich 
wypadku popularną formą kontaktu jest również rozmowa telefoniczna, za to znacznie rzadziej 
wykorzystują do tego celu pocztę elektroniczną. 

W zakres informacji udzielanej przez ośrodki pomocy społecznej wchodzi przede wszystkim 
informacja o tym, gdzie dana osoba może znaleźć pomoc i jakie prawa jej przysługują. Ośrodki 
pomocy społecznej rzadziej niż inne instytucje zajmują się pośrednictwem w kontaktach z 
urzędami i reprezentacją procesową. 

Do głównych pracowników, którzy udzielają porad osobom indywidualnym, zalicza się przede 
wszystkim bardzo szeroką kategorię pracowników socjalnych, wliczając w to również kierowników i 
dyrektorów biura. 

Średnia miesięczna liczba osób korzystających z poradnictwa świadczonego przez ośrodki 
pomocy społecznej nie odbiega od średniej ogólnej, przy czym ten typ instytucji ma największe 
problemy, żeby precyzyjnie określić liczbę swoich klientów. 

Ośrodki pomocy społecznej są najczęściej dostępne przez pięć dni w tygodniu – i jest to w ich 
wypadku maksymalna liczba dni, w jakie świadczą usługi. 

Jedynie co trzeci ośrodek pomocy społecznej deklaruje, że sprawdza w jakikolwiek sposób 
jakość świadczonych usług poradniczych. Podobnie jak większość badanych instytucji, również 
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ośrodki pomocy społecznej nie mają spisanych formalnych standardów działania, mimo to jednak 
mają je wypracowane i je stosują. W ponad co czwartym ośrodku pomocy społecznej przyznawano 
jednak, że nie ma standardów w żadnej formie (ani formalnych, ani nieformalnych). 

Wyraźnie częściej od innych badanych instytucji ośrodki pomocy społecznej oferują osobom 
korzystającym z ich usług wsparcie materialne (rzeczowe lub finansowe). 
 
Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe – choć przede wszystkim koncentrują się na problemach społecznych 
– częściej niż ośrodki pomocy społecznej zajmują się sprawami z zakresu różnych dziedzin prawa. 
Warto tutaj wymienić prawo cywilne, a także lokalowe prawo spółdzielcze. 

Organizacje pozarządowe – podobnie jak pozostałe badane instytucje – świadczą usługi w 
punkcie udzielania porad. Warto jednak podkreślić, że częściej od innych podmiotów udzielają 
porad w formie pośredniej – telefonicznie i elektronicznie (głównie pocztą elektroniczną). 

W organizacjach pozarządowych porad udzielają przede wszystkim specjaliści z zakresu prawa 
(adwokaci lub radcy prawni). Pod względem przeciętnej miesięcznej liczby klientów organizacje 
pozarządowe plasują się w czołówce. Podmioty trzeciego sektora pracują również najdłużej – jako 
jedne z nielicznych potrafią działać siedem dni w tygodniu. 

Organizacje pozarządowe najczęściej sprawdzają jakość świadczonych przez siebie usług 
poradniczych. Jednocześnie połowa z nich przyznaje, że ma formalne standardy i stosuje je na co 
dzień, a co trzecia organizacja wskazuje, że ma je przynajmniej wypracowane. Jedynie jedna 
organizacja na dziesięć deklaruje, że nie ma standardów w żadnej formie. 

W porównaniu z innymi podmiotami, organizacje pozarządowe częściej prowadzą działania 
edukacyjne (edukacja prawna, informowanie o problemach osób korzystających z usług), a także 
aktywnie uczestniczą w działaniach mających na celu zmiany prawne na korzyść potencjalnych 
beneficjentów. 
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Wykres 1. Jaki jest zakres prowadzonego poradnictwa? 
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Wykres 2. W jaki sposób świadczą Państwo swoje usługi? 
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Wykres 3. Co wchodzi w zakres udzielanej informacji (porady)? 
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Wykres 4. Kto w Państwa instytucji (organizacji, firmie) udziela informacji i porad osobom 
indywidualnym? 

 
 



150 
 

 
Tabela 20. Kto udziela (udzielał) informacji? Inne osoby, jakie? Organizacje pozarządowe 
Kategoria pracownika Liczba wskazań 
członkowie stowarzyszenia 2 

pracownicy ośrodka 2 

psycholog 2 

doradcy obywatelscy 1 

inni specjaliści z wielu dziedzin, na przykład z inspektoratu pracy 1 

osoby udzielające porad finansowych 1 

osoby z wykształceniem wyższym prawniczym, doradcy obywatelscy 1 

osoby, które ukończyły studia prawnicze 1 

pracownicy organizacji, wolontariusze 1 

pracownicy pierwszego kontaktu 1 

pracownicy socjalni 1 

pracownicy socjalni, psycholog, pedagog 1 

pracownicy socjalni, psycholog, terapeuta uzależnień 1 

prawnicy 1 

prezes zarządu 1 

prezes zarządu i zastępca 1 

psycholog 1 

psycholog, pracownik socjalny 1 

psycholog, specjalista do spraw świadczeń społecznych 1 

psycholog, w swoim zakresie – w ramach całościowej pomocy osobom 
pokrzywdzonym 

1 

sędzia 1 

 
Tabela 21. Kto udziela (udzielał)ł informacji? Inne osoby, jakie? Jednostki pomocy społecznej – 
ośrodki pomocy społecznej 
Kategoria pracownika Liczba wskazań 
pracownicy socjalni 122 
pracownicy ośrodka 10 
pracownicy socjalni, kierownik 7 
pracownik socjalny 6 
pracownicy socjalni, psycholodzy 4 
psycholog 4 
konsultant prawniczy 2 
pracownicy socjalni i kierownik ośrodka 2 
każdy pracownik może udzielić porady 1 
kierownik pracownicy socjalni 1 
kierownik z wykształceniem prawniczym 1 
kierownik, pracownicy socjalni 1 
pedagog rodzinny 1 
pedagog, psycholog 1 
pomoc socjalna 1 
pracownicy gminnego ośrodka pomocy społecznej 1 
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pracownicy ośrodka, kierownik ośrodka 1 
pracownicy socjalni i inspektorzy 1 
pracownicy socjalni i kierownik ośrodka 1 
pracownicy socjalni, asystent rodzinny 1 
pracownicy socjalni, kierownik, specjaliści z różnych zakresów 1 
pracownicy socjalni, pracownicy działu świadczeń społecznych 1 
pracownicy socjalni, terapeuta do spraw uzależnień 1 
pracownicy socjalni, koordynatorzy 1 
pracownicy w miarę możliwości 1 
pracownicy, prawnik 1 
prawnicy, pracownicy w miarę możliwości 1 
prawnik, pedagog, pracownik socjalny 1 
prawnik, psycholog, pracownicy socjalni 1 
psychiatra, psycholog, terapeuta uzależnień, pracownicy socjalni 1 
psycholog terapeuta 1 
psycholog, interwent kryzysowy 1 
psycholog, każdy pracownik może udzielić porady 1 
psycholog, pracownicy 1 
psycholog, terapeuta, pracownik socjalny 1 
specjalista do spraw pracy z rodziną, psycholog, pracownicy socjalni 1 
specjalista do spraw pomocy rodzinie 1 
specjaliści do spraw prac socjalnej 1 
udzielona instytucji socjalnej 1 
wszyscy pracownicy 1 
wykształcenie wyższe, ukierunkowane finansowo 1 

 
Tabela 22. Kto udziela (udzielał) informacji? Inne osoby, jakie? Jednostki pomocy społecznej – 
powiatowe centra pomocy rodzinie 
Kategoria pracownika Liczba wskazań 
pracownicy socjalni 12 

pracownicy socjalni, psycholodzy 3 

psycholog pedagog 2 

dwóch pracowników socjalnych, psycholog 1 

dwóch psychologów, czterech pracowników socjalnych 1 

absolwent wydziału prawa 1 

inspektor z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, psycholog, pracownicy socjalni 1 

kierownik, psycholog, pracownicy socjalni 1 

pedagog 1 

pedagog, pracownik socjalny, socjolog, psycholog 1 

pedagog, psycholog 1 

pracownicy centrum, psycholodzy, pedagodzy, kuratorzy 1 

pracownicy ośrodka 1 

pracownicy po prawie 1 

pracownicy socjalni, doradca do spraw osób niepełnosprawnych, psycholog 1 

pracownicy socjalni, orzecznicy o niepełnosprawności 1 
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pracownicy socjalni, referenci do spraw osób niepełnosprawnych, psycholog 1 

pracownik administracyjny 1 

psycholog 1 

psycholog, pedagog, ksiądz 1 

psycholog, pedagog, pracownicy socjalni 1 

psycholog, pedagog 1 

psycholog, pracownik socjalny, pedagog, terapeuta, mediator, doradca 
zawodowy 

1 

psycholog, socjolog, terapeuta 1 

psycholog, terapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, pracownik socjalny 1 

psycholog, terapeuta uzależnień 1 

psychologowie, pedagodzy, pracownicy 1 

 
Tabela 23. Kto udziela (udzielał) informacji? Inne osoby, jakie? Biura poselskie i senatorskie 
Kategoria pracownika Liczba wskazań 
poseł 3 

pracownicy ośrodka 3 

dwie osoby – pani poseł i dyrektor biura poselskiego 1 

dyrektor biura 1 

osoby z wykształceniem prawniczym 1 

pracownicy rządowi 1 

pracownicy rządowi, asystenci społeczni 1 

pracownik społeczny 1 

radca po administracji 1 
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Wykres 5. Proszę podać, ile średnio miesięcznie osób korzysta z poradnictwa świadczonego przez 
Państwa instytucję (organizację, firmę)? 

 
 
Wykres 6. Ile dni w tygodniu Państwa instytucja (organizacja, firma) jest dostępna dla 
beneficjentów szukających porady (informacji)? 
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Wykres 7. Czy sprawdzają Państwo w jakikolwiek sposób jakość świadczonych usług 
poradniczych? 

 
Wykres 8. Proszę pomyśleć o sposobie świadczenia poradnictwa w Państwa instytucji (organizacji, 
firmie) i powiedzieć, która odpowiedź jest najbliższa Państwa sytuacji? 
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Wykres 9. Czy podejmują Państwo następujące działania? 
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ANEKS II. WYBRANE INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTÓW 
NIEPUBLICZNYCH – NA PODSTAWIE DANYCH ILOŚCIOWYCH 
NIEPRZEWAŻONYCH 
 

Aneks zawiera wykresy przedstawiające zestawienia wybranych wyników dla podmiotów 
niepublicznych. W grupie tej znalazły się: 

• biura porad obywatelskich zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich, 
• studenckie poradnie prawne, 
• organizacje pozarządowe prowadzące ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, 
• inne organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo obywatelskie lub prawne, ale niezrzeszone 

w Związku Biur Porad Obywatelskich i nieprowadzące ośrodka pomocy dla osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, 

• Federacja Konsumentów, 
• kancelarie prawne, 
• związki zawodowe. 

Dane, na podstawie których przygotowano poniższe wykresy, nie zostały przeważone. Aneks 
przygotowano z myślą o wsparciu prac na modelem poradnictwa prawnego i zniuansowaniem go 
pod kątem podmiotów niepublicznych. 
 
Wykres 1. G3. Od którego roku Państwa instytucja (organizacja, firma) świadczy poradnictwo? 

Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 2. G5. Jak długo planują Państwo prowadzić działalność związaną z udzielaniem porad 
(informacji)? Wyniki badania CATI (N = 91) 

 
 
Wykres 3. B6. Co wchodzi w zakres udzielanej informacji (porady)? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 4. A4. Proszę scharakteryzować przeciętnego (statystycznego) beneficjenta 
udzielanego przez Państwa poradnictwa. Proszę skupić się na takich cechach, jak płeć, wiek, 
poziom wykształcenia, stopień zamożności, sytuacja rodzinna itp. Wyniki badania CATI (N = 91) 

 

 



159 
 

Wykres 5. D2a. Ile średnio miesięcznie osób zgłasza się do Państwa, aby skorzystać z 
poradnictwa? Proszę podać liczbę. Wyniki badania CAWI (N = 22) 
 

 
Wykres 6. D7. Proszę podać, ile średnio miesięcznie osób korzysta z poradnictwa 
świadczonego przez Państwa instytucję (organizację, firmę). Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 7. G9a. Co jest głównym obszarem działalności Państwa instytucji (organizacji, firmy)? 
Wyniki badania CAWI (N = 14) 
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Wykres 8. A2. Jaki jest zakres tego poradnictwa? Przeczytam Panu/Pani przykładowe obszary, 
proszę wskazać wszystkie te obszary, w których porad lub informacji udziela Państwa instytucja 
(organizacja, firma). Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 9. A3. A jakich obszarów dotyczą problemy osób, którzy się do Państwa zgłaszają, 
niezależnie od tego, czy są Państwo w stanie im udzielić porady lub informacji, czy nie? Proszę 
odpowiedzieć, posługując się listą, którą Panu/Pani przeczytam. Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 10. B5. W jaki sposób świadczą Państwo swoje usługi? Proszę wymienić wszystkie 
rodzaje udzielania porad (informacji), jakie są stosowane w Pana/Pani instytucji (organizacji, firmie). 
Wyniki badania CATI (N = 91) 
 

 
Wykres 11. D5. Ile czasu średnio osoba poszukująca pomocy czeka od zgłoszenia swojego 
problemu do nawiązania pierwszego kontaktu z osobą świadczącą poradnictwo? Wyniki badania 
CATI (N = 91) 
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Wykres 12. D6. Ile czasu przeciętnie upływa od pierwszego kontaktu do udzielenia porady 
(informacji, pomocy)? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 13. E2. Sposoby świadczenia poradnictwa. Wyniki badania CATI (N = 91) 
 

 
Wykres 14. B1. W jaki sposób docierają Państwo z informacją o możliwości skorzystania z 
Państwa poradnictwa? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 15. B1. Informowanie w Internecie – w jaki sposób? Wyniki badania CAWI (N = 20) 
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Wykres 16. F4. Jakie jest główne źródło finansowania Państwa poradnictwa w ostatnich dwóch 
latach? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 17. F1. Jakie są średnie miesięczne łączne koszty prowadzenia poradnictwa w Państwa 
instytucji (organizacji, firmie)? Wyniki badania CATI (N = 91) 

 

 
 
 
Wykres 18. F2. Jakie są główne pozycje kosztów prowadzenia poradnictwa? Proszę wskazać 
trzy największe pozycje kosztowe spośród tych, które za chwilę Panu/Pani przeczytam. Wyniki 
badania CATI (N = 91) 
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Wykres 19. F6a. A czy może podać Pan/Pani, w jakim przedziale mieści się wielkość wszystkich 
wydatków Państwa instytucji (organizacji, firmy) w 2011 roku? Wyniki badania CAWI (N = 90) 
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Wykres 20. F8. Proszę wymienić wszystkie źródła finansowania poradnictwa w 2011 roku – 
proszę podać nazwę źródła, ewentualnie nazwę programu, projektu, z którego pochodziły środki. 
Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 21. C1. Kto w Państwa instytucji (organizacji, firmie) udziela informacji i porad osobom 
indywidualnym? Proszę wskazać wszystkie kategorie osób. Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 22. G10. Czy podejmują Państwo następujące działania? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 23. G10F. Inne sposoby wsparcia. Wyniki badania CATI (N = 36) 
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Wykres 24. G10G. Uczymy innych jak postępować – jak? Wyniki badania CATI (N = 17) 

 
Wykres 25. E7. Co robią Państwo, gdy sprawa, z którą przychodzi osoba, wykracza poza zakres 
porad (informacji) udzielanych przez Państwa instytucję (organizację, firmę). Wyniki badania CATI 
(N = 91) 
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Wykres 26. I1a. Jakie inne instytucje i organizacje wspierają Państwa finansowo, usługowo i 
rzeczowo w prowadzeniu działalności poradnictwa i jaka jest główna forma wsparcia? Wyniki 
badania CATI (N = 91) 
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Wykres 27. G8a. Jakie znają Państwo inne instytucje (organizacje, firmy) świadczące tego typu 
poradnictwo co Państwa instytucja (organizacja, firma)? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 28. G8b. Z którymi z nich Państwo współpracują? Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 29. GG1. Które z instytucji nieudzielających usług poradniczych współpracują z 
Państwem w zakresie świadczonego poradnictwa? Proszę wskazać wszystkie instytucje, z którymi 
współpracowali Państwo w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyniki badania CATI (N = 91) 

 



179 
 

Wykres 30. G1. Proszę podać najwyżej trzy czynniki, które pomagają prowadzić poradnictwo 
takiej instytucji (organizacji, firmie), jak Państwa instytucja. Wyniki badania CATI (N = 91) 
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Wykres 31. G2. Proszę podać najwyżej trzy czynniki, które przeszkadzają prowadzić 
poradnictwo takiej instytucji (organizacji, firmie), jak Państwa instytucja. Wyniki badania CATI (N = 
91) 

 
 
Wykres 32. G4. Czy w tym czasie poradnictwo było świadczone w sposób ciągły, to znaczy w 

pewnym powtarzalnym rytmie, systematycznie? Wyniki badania CATI 
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Wykres 33. B7. Proszę zapoznać się z poniższym opisem kilku możliwych sposobów podejścia do 
poradnictwa. Proszę wskazać ten, który jest najbliższy podejściu Państwa instytucji 
(organizacji, firmy) do poradnictwa i osób z niego korzystających. Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 34. B2. Czy Państwa instytucja (organizacja, firma) świadczy poradnictwo osobom z 

określonego obszaru terytorialnego, czy też z porad (informacji) może skorzystać 
każdy, niezależnie od miejsca zamieszkani? Wyniki badania CATI 

 
Wykres 35. D1. Czy prowadzą Państwo ewidencję osób, które zgłaszają się po porady (informacje, 

pomoc) do Państwa instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 36. D4. Czy potrafią Państwo oszacować udziały poszczególnych rodzajów spraw, z jakimi 

zgłaszają się ludzie do Państwa instytucji (organizacji, firmy)? Wyniki badania CAWI 
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Wykres 37. B5a. Która z form świadczenia poradnictwa jest najczęściej przez Państwa stosowana? 

Proszę wybrać jedną odpowiedź. Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 38. F3. Czy są Państwo w stanie podać koszt udzielenia jednej porady (informacji) przez 

Państwa instytucję (organizację, firmę)? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 39. F5. Czy są jakieś rodzaje kosztów, na których pokrycie szczególnie trudno jest pozyskać 

finansowanie? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 40. F9. Czy w finansowanie Państwa działalności w obszarze poradnictwa są 

zaangażowane środki Unii Europejskiej? Wyniki badania CAWI 
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Wykres 41. C1c. Czy osoby, które udzielają informacji i porad, są przygotowywane do tego przez 
Państwa instytucję (organizację, firmę) przed przystąpieniem do świadczenia usług? 
Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 42. C3. Czy osoby te są wynagradzane za swoją pracę? Wyniki badania CATI 

 
Wykres 43. C6. Czy praca osób udzielających porad (informacji) lub pracujących z beneficjentem 

jest poddawana systematycznej ocenie? Wyniki badania CATI 

 
Wykres 44. E3. Czy monitorują (śledzą) Państwo dalszy przebieg sprawy osoby, która zgłosiła się 

do Państwa po poradę (informację)? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 45. E4. Czy sprawdzają Państwo, w jakim stopniu udzielona porada (informacja) 

przyczyniła się do rozwiązania problemu osoby? Wyniki badania CATI 

  
Wykres 46. E4b.Czy badają Państwo zadowolenie beneficjenta z udzielonych porad? Wyniki 

badania CAWI 

 
Wykres 47. I1. Proszę powiedzieć, czy w swojej działalności poradnictwa mają Państwo wsparcie 

finansowe, usługowe, rzeczowe, inne jakiś innych instytucji (organizacji)? Wyniki 
badania CATI 
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Wykres 48. C4. Czy korzystają Państwo z pomocy prawników z profesjonalnych kancelarii 

prawnych? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 49. H2. Czy widzą Państwo jakieś szczególne utrudnienia w korzystaniu z poradnictwa 

przez kobiety? Wyniki badania CAWI 

 
Wykres 50. H3. Czy widzą Państwo jakieś szczególne utrudnienia w korzystaniu z poradnictwa 

przez osoby niepełnosprawne? Wyniki badania CAWI 

 
 
Wykres 51. H6. Czy podejmują Państwo jakieś działania, aby wyeliminować przeszkody w 

korzystaniu z Państwa porad? Wyniki badania CAWI 

 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

ANEKS III. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZOGNISKOWANYCH 
WYWIADÓW GRUPOWYCH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH BADANIA 
PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH PORADNICTWO PRAWNE I 
OBYWATELSKIE 
 
1. WPROWADZENIE 

Zogniskowane wywiady grupowe (focus group discussion, FGD) zostały przeprowadzone 
na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych jako jeden z elementów badania podmiotów 
świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Badanie to jest realizowane w 
ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów 
wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Liderem projektu jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 

Podstawą przeprowadzenia wywiadów była Koncepcja badawcza, przygotowana na 
potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i 
trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. 
Zgodnie z tym dokumentem, w ramach badania podmiotów świadczących poradnictwo 
prawne i obywatelskie w Polsce, zwanych dalej usługodawcami, miały być 
przeprowadzone dwa zogniskowane wywiady grupowe jako uzupełnienie badań 
ilościowych i pogłębionych wywiadów indywidualnych z usługodawcami. Przewidziano 
przeprowadzenie dwóch takich wywiadów grupowych, w których zaplanowano udział od 
czternastu do dwudziestu osób. Wywiady mają mieć charakter powtarzalny i będą 
moderowane zgodnie z opracowanym wcześniej scenariuszem. Czas trwania jednego 
wywiadu nie powinien przekroczyć dwóch godzin. 

 
2. CEL I SCENARIUSZ WYWIADÓW 

Zgodnie z Koncepcją badawczą, wywiady miały posłużyć pogłębieniu czy 
przedyskutowaniu kwestii, które – na podstawie przeprowadzonych badań usługodawców 
– budzą wątpliwości wymagające wyjaśnienia i zebrania dodatkowych opinii. Na 
podstawie wstępnych wyników badań ilościowych, przede wszystkim jakościowych 
(pogłębione wywiady indywidualne), realizator wywiadów grupowych opracował listę 
kwestii kwalifikujących się do wywiadów grupowych. 

Ze względu na przewidywaną liczbę uczestników (do dziesięciu osób w jednym 
wywiadzie) i limitowany czas wywiadu (do dwóch godzin), realizator zdecydował się 
ograniczyć do sześciu liczbę kwestii poruszonych w trakcie wywiadu. Większa liczba kwestii 
badawczych nie pozwoliłaby rzetelnie ich omówić przy planowanej liczbie uczestników i 
określonym czasie trwania wywiadu. Wybierając kwestie badawcze, realizator kierował się 
ich użytecznością z punktu widzenia celów projektu, przede wszystkim opracowania 
modelu funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz założeń 
polityki państwa w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
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Na tej podstawie realizator opracował scenariusz wywiadu grupowego, zaakceptowany 
przez zlecającego, obejmujący: 
 

Element wywiadu Czas na 
realizację 

Uwagi 

Wprowadzenie: 
 przedstawienie się moderatora i 

uczestników, 
 przedstawienie kontekstu wywiadu, w tym 

projektu systemowego,  
 prezentacja celów wywiadu, jego ram 

czasowych i przewidzianego przebiegu, 
 poinformowanie, że wywiad za zgodą 

uczestników jest nagrywany, ale wyłącznie 
do użytku wewnętrznego, a wypowiedzi 
uczestników mają charakter anonimowy i 
jeżeli zostaną wykorzystane w raporcie 
podsumowującym badanie, to w sposób 
uniemożliwiający identyfikację rozmówcy. 

11 minut Uwzględnienie 
ewentualnych pytań 
uczestników 

Omówienie pierwszej kwestii, sformułowanej 
w formie pytania: 
 Jaki powinien być zakres przedmiotowy 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 
czyli – mówiąc inaczej – jakiego rodzaju 
czynności czy usługi powinny być 
świadczone w ramach tego poradnictwa? 

około 20 
minut 

Zwrócenie uwagi na 
zakres poradnictwa 
prawnego i zakres 
poradnictwa 
obywatelskiego 

Omówienie drugiej kwestii, sformułowanej w 
formie pytania: 
 Jaki powinien być zakres podmiotowy, 

czyli kto powinien móc korzystać z 
poradnictwa? 

około 20 
minut 

Zwrócenie uwagi na 
beneficjentów 
poradnictwa 
specjalistycznego 

Omówienie trzeciej kwestii, sformułowanej w 
formie pytania: 
 Na jakich warunkach powinno być świadczone 

poradnictwo? 

około 20 
minut 

Zwrócenie uwagi na 
kryterium dochodowe 

Omówienie czwartej kwestii, sformułowanej w 
formie pytania: 
 Kto powinien świadczyć poradnictwo prawne i 

obywatelskie? 

14 minut Zwrócenie uwagi na 
szerokie spektrum 
podmiotów 
publicznych i 
niepublicznych 

Omówienie piątej kwestii, sformułowanej w 14 minut Zwrócenie uwagi na 
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formie pytania: 
 Jak zapewnić jakość świadczonych usług? 

standaryzację usług 

Omówienie szóstej kwestii, sformułowanej w 
formie pytania: 
 Kto i w jaki sposób powinien finansować 

świadczenie tych usług? 

około 20 
minut 

Zwrócenie uwagi na 
potencjalną rolę 
samorządów 
terytorialnych 

Podziękowanie uczestnikom i zakończenie 
spotkania 

1 minuta  

 
Rozmowa będzie miała charakter swobodny, tak więc przytoczone czasy przewidziane 

na omówienie poszczególnych kwestii również są umowne. Istotne, aby wszystkie kwestie 
zostały poruszone w trakcie wywiadu. 
 
3. DOBÓR UCZESTNIKÓW 

Zgodnie z Koncepcją badania, w jednym wywiadzie powinno uczestniczyć od siedmiu 
do dziesięciu osób, a grupy fokusowe mają mieć charakter heterogeniczny. Do udziału w 
wywiadach zostali zaproszeni eksperci, w tym przedstawiciele lidera i partnerów projektu, 
przedstawiciele Komitetu Konsultacyjnego Projektu, przedstawiciele podmiotów 
publicznych oraz organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo prawne i 
obywatelskie. Rekrutacja odbywała się telefonicznie i za pośrednictwem zaproszeń 
pisemnych przesyłanych pocztą elektroniczną. Dane osób i podmiotów udostępnił Instytut 
Spraw Publicznych. W rezultacie rekrutacji w wywiadach łącznie potwierdziło udział 
dziewiętnaście osób. 
 
4. REALIZACJA WYWIADÓW 

Wywiady zostały przeprowadzone 30 lipca i 2 sierpnia 2012 roku. Oba wywiady 
zorganizowano w siedzibie Instytutu Spraw Publicznych, który bezpłatnie użyczył 
realizatorowi salę na spotkania. Realizator zapewnił moderację wywiadów, obsługę 
techniczną, w tym nagrywanie wywiadów, catering i zwrot kosztów podróży. Każdy z 
uczestników otrzymał także bezpłatnie komplet materiałów promocyjnych projektu 
systemowego, przekazany przez Instytut Spraw Publicznych. Wywiady były realizowane w 
godzinach od 11.00 do 13.00. 

W pierwszym wywiadzie (30 lipca) wzięło udział siedem z dziewięciu zgłoszonych osób. 
W drugim wywiadzie (2 sierpnia) z kolei potwierdziło udział dziesięć osób, wzięło jednak 
udział dwanaście osób (jeden z uczestników nie potwierdził ostatecznie udziału, ale 
przyszedł, drugi uczestnik to dodatkowy przedstawiciel lidera projektu). 

W obu wywiadach wzięli także udział w charakterze obserwatorów przedstawiciele 
Instytutu Spraw Publicznych (po dwie osoby w każdym z wywiadów) oraz asystent 
moderatora. 



188 
 

Wywiady zrealizowano zgodnie z przewidzianym scenariuszem, a ich przebieg 
zarejestrowano. Na podstawie zarejestrowanego materiału przygotowano zapisy obu 
wywiadów i niniejsze opracowanie. 
 
5. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI Z WYWIADÓW 

 
Jaki powinien być zakres przedmiotowy poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 
czyli – mówiąc inaczej – jakiego rodzaju czynności czy usługi powinny być 
świadczone w ramach tego poradnictwa? 
 To pytanie budziło chyba największe kontrowersje wśród uczestników. Nie byli oni 

zgodni co do tego, jaki powinien być zakres podmiotowy poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego. Zgłosili wiele propozycji i wątpliwości, wskazując raczej kwestie 
wymagające rozstrzygnięcia niż konkretne rozwiązania. 

 W rozmowie pojawiły się różne opinie na temat zakresu przedmiotowego 
poradnictwa. Zróżnicowanie to wynika, z jednej strony, z braku formalnych definicji w 
tym zakresie, z drugiej zaś strony – z różnorodności praktyk stosowanych przez 
podmioty świadczące poradnictwo. Z kolei zróżnicowanie sposobów działania 
usługodawców wynika z różnych celów, form, zasad i sposobów działania tych 
podmiotów. Wyraźnie widać zresztą, że podmioty te są niekiedy bardzo przywiązane 
do wypracowanych sposobów świadczenia poradnictwa i trudnością dla nich może 
być konieczność dostosowania się do innych reguł czy standardów działania. 

 Co do zakresu merytorycznego, uczestnicy byli zgodni, że w tak zwanym poradnictwie 
ogólnym, który reprezentują na przykład biura porad obywatelskich czy 
uniwersyteckie kliniki prawa, zakres jest maksymalnie szeroki. To znaczy, doradcy 
starają się pomóc obywatelowi w każdym problemie, z którym on do nich przychodzi. 
Jeżeli rozwiązanie tego problemu wykracza poza ich kompetencje, kierują go do 
podmiotów mających stosowne kompetencje. W praktyce, na co zwracali uwagę 
uczestnicy spotkań, najczęściej te problemy koncentrują się w kilku obszarach: prawo 
rodzinne, prawo spadkowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Z kolei w 
poradnictwie specjalistycznym zakres przedmiotowy wynika z tej specjalizacji, na 
przykład sprawy dotyczące osób głuchoniemych, osób dotkniętych przemocą w 
rodzinie czy dyskryminacją w miejscu pracy. Jak jednak określił to jeden z uczestników, 
zakres spraw, którymi zajmuje się poradnictwo, wyznacza klient i jego problemy. 

 W wypadku zakresu merytorycznego różnica zdań dotyczyła tego, czy do tak 
szerokiego spektrum poradnictwa w sprawach dotyczących obywatela włączać 
również obszary dotychczas wydzielone i autonomiczne, takie jak kwestie podatkowe 
czy kwestie związane z działalnością gospodarczą. 

 Co do rodzaju usług, jakie składają się na poradnictwo prawne i obywatelskie, nie było 
już takiej zgodności, zwłaszcza w wymiarze oceny tych usług, które powinien 
obejmować przyszły ogólnopolski system poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
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 Na podstawie dyskusji zarysowało się kilka podstawowych usług, składających się na 
poradnictwo prawne i obywatelskie: informacja, edukacja, porada, pomoc prawna na 
etapie przesądowym oraz pomoc prawna kwalifikowana, czyli na etapie sądowym. 

 Uczestnicy byli zgodni co do tego, że fundamentem systemu poradnictwa prawnego i 
obywatelskiego jest szeroka informacja dotycząca praw i obowiązków obywatela. Ta 
informacja, według niektórych, jest także formą edukacji obywatelskiej i prawnej lub 
też powinna być połączona z innymi formami takiej edukacji.  

 Część uczestników była zdania, że choć edukacja prawna i obywatelska jest niezwykle 
potrzebna, bo poziom wiedzy Polaków w tym zakresie jest tragiczny, to jednak 
wykracza ona poza poradnictwo prawne i obywatelskie i powinna być realizowana 
przede wszystkim na różnych szczeblach systemu edukacji formalnej (szkoły 
podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).  

 Drugi typ usług to porada dotycząca tego, jak rozwiązać problem, z którym przychodzi 
obywatel. Część uczestników, na podstawie doświadczeń we własnych organizacjach 
czy instytucjach, zwracała uwagę, że w praktyce często trudno jest oddzielić 
informację od porady. Inni definiowali różnicę między informacją a poradą w ten 
sposób, że informacja ma charakter ogólny, bezosobowy, z kolei porada dotyczy 
konkretnego problemu i skierowana jest do konkretnej osoby w konkretnej sytuacji. 
Jeden z uczestników zaproponował jeszcze inny podział: informacja oraz konsultacja, 
jak postąpić, ale ogólnie, oraz porada już w konkretnej sprawie. Tam, gdzie te 
elementy są rozdzielone, informacja i edukacja, na przykład przez broszury 
informacyjne, strony internetowe czy poradniki, ma charakter ogólny, anonimowy, 
pomoc prawna zaś ma charakter indywidualny, skierowany do określonej osoby z 
określonym problemem. Takie podejście pojawia się na przykład w instytucjach 
publicznych czy organizacjach świadczących poradnictwo specjalistyczne. W 
większości instytucje publiczne świadczą zresztą usługi obejmujące dwa pierwsze 
elementy, rzadziej dochodzi do tego zindywidualizowana porada prawna. W wypadku, 
gdy informacja, edukacja i pomoc prawna są zintegrowane, wszystkie od początku są 
skierowane indywidualnie. Takie podejście jest stosowane w biurach porad 
obywatelskich. 

 Następny element to pomoc prawna na etapie przesądowym. Polega ona w praktyce 
na pisaniu podań, pism, listów, skarg, próśb o informację lub pośredniczeniu, na 
przykład w kontaktach z urzędami administracji publicznej. Wzbudziła ona nieco 
większe kontrowersje, przede wszystkim dlatego, że część podmiotów takich usług nie 
świadczy. W niektórych wypadkach wynika to z braku odpowiednich kompetencji, w 
innych jest to świadoma decyzja, wynikająca z przekonania, że nie należy wyręczać 
obywatela we wszystkim.  

 Największe wątpliwości wzbudziła ostatnia wymieniana usługa, czyli pomoc prawna 
na etapie sądowym. Najczęściej polega ona na pisaniu pism procesowych i 
reprezentacji klienta w sądzie. Zdecydowana większość usługodawców takiej pomocy 
nie świadczy, ci zaś, którzy to robią, świadczą głównie poradnictwo specjalistyczne, na 
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przykład konsumenckie. Przyznawali oni zresztą, że reprezentacja w sądzie ma dla nich 
podwójne znaczenie, bo nie chodzi jedynie o reprezentację konkretnego klienta w 
konkretnej sprawie, ale o uzyskanie rozstrzygnięć sądowych, które mogłyby być 
wykorzystane w innych, podobnych sprawach, w jakich specjalizuje się dany podmiot. 
Jak to określił jeden z uczestników, ma to charakter swoistej litygacji strategicznej. 
Rzadkie stosowanie pomocy kwalifikowanej wynika z kilku przyczyn. Podstawowa to 
ograniczenia związane z osobami świadczącymi pomoc prawną, ale część podmiotów 
z założenia takiej pomocy nie świadczy, należą do nich na przykład biura porad 
obywatelskich. Należy przy tym zauważyć, że pomoc kwalifikowana w istotny sposób 
wchodzi w zakres działania podmiotów świadczących komercyjnie usługi prawne. 

 Niektórzy uczestnicy, choć uznawali, że pomoc kwalifikowana może być świadczona 
przez podmioty poradnicze, to dodawali, że nie powinna ona stanowić usługi, którą w 
przyszłości będzie obejmować system poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Jeszcze inni uznali, że jedynie reprezentacja klienta przed sądem powinna być z tego 
systemu wyłączona, zwłaszcza że obecnie w Polsce jest mechanizm reprezentacji z 
urzędu w stosunku do osób, którym przyzna ją sąd ze względu na sytuację materialną. 
Przyszły system – według nich – powinien być zgodny z istniejącymi mechanizmami 
reprezentacji z urzędu. 

 Uczestnicy wywiadów zwracali także uwagę na istniejące w praktyce, ale w teorii dość 
nieostre, różnice między poradnictwem prawnym i obywatelskim, postulując, aby 
starać się zdefiniować zakres przedmiotowy poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Poradnictwo obywatelskie ma szerszy charakter niż poradnictwo prawne i jest 
nastawione przede wszystkim na pomoc w usamodzielnieniu się osoby z problemami, 
w drugim rzędzie na rozwiązanie tych problemów od strony prawnej. Można 
powiedzieć, że poradnictwo prawne jest jednym z elementów poradnictwa 
obywatelskiego, w ramach którego istotne jest także na przykład wsparcie 
psychologiczne. Z kolei z założenia biura porad obywatelskich nie świadczą pomocy 
prawnej kwalifikowanej. Z drugiej jednak strony – coraz częściej prawnicy udzielający 
pomocy prawnej są przygotowywani do tego, aby pracować z osobą, nie zaś wyłącznie 
z jej sprawą. Tak się dzieje na przykład w ramach sieci studenckich poradni prawnych. 

 Kontrowersje wzbudziły także formy, w jakich jest świadczone poradnictwo. Większość 
uczestników skłaniała się jednak ku temu, aby dopuszczać – w zależności od 
okoliczności – różne formy świadczenia poradnictwa, zarówno kontakt bezpośredni, 
jak i za pośrednictwem telefonu czy poczty elektronicznej. 

 Swoją specyfikę ma poradnictwo specjalistyczne, które łączy często elementy 
poradnictwa obywatelskiego z jego nastawieniem na człowieka z pomocą 
kwalifikowaną. Niezależnie od tego, że poradnictwo specjalistyczne ma mniejszy 
zakres przedmiotowy i dotyczy ograniczonej grupy obywateli, to – zdaniem 
uczestników dyskusji – powinno także być uwzględnione w przyszłym systemie 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

 



191 
 

Jaki powinien być zakres podmiotowy, czyli kto powinien móc korzystać z 
poradnictwa? 
 W odpowiedzi na to pytanie także pojawiły się kontrowersje, choć nie tak wielkie, jak 

przy poprzednim pytaniu. 
 Część uczestników dyskusji wyraziła opinię, że podstawowym kryterium dostępu do 

poradnictwa powinien być dochód osób chcących z niego skorzystać i ich rodzin. 
Osoby, których nie stać na skorzystanie z pomocy odpłatnej, powinny mieć prawo do 
korzystania z pomocy bezpłatnej. Według niektórych dyskutantów, bezpłatna pomoc 
powinna być dostępna jedynie dla klientów pomocy społecznej, bo to świadczy 
zarówno o ich niskich dochodach, jak i o ich niezaradności życiowej. Kryterium 
korzystania z pomocy społecznej byłoby o tyle użyteczne z punktu widzenia 
podmiotów świadczących poradnictwo, że nie musiałby one same weryfikować 
dochodu czy sprawdzać sytuacji życiowej osoby zgłaszającej się po poradę. Zwracano 
także uwagę, że dostęp do bezpłatnych porad prawnych jest związany z korzystaniem 
z porad płatnych. Dostęp do poradnictwa bezpłatnego musi być wyważony, również 
dlatego, żeby nie popsuć rynku i nie odebrać klientów kancelariom adwokackim czy 
radcowskim. 

 Inni uczestnicy obu spotkań zwracali uwagę, że – zwłaszcza w poradnictwie 
specjalistycznym – kryterium dochodowe nie ma i nie powinno mieć znaczenia. Przede 
wszystkim dlatego, że osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego, niezależnie 
od tego, czy mają pieniądze, czy też nie, nie otrzymają rzetelnej, wysokiej jakości 
porady prawnej na rynku, nie ma bowiem prawników specjalizujących się w 
określonych problemach lub w pracy z określoną grupą społeczną. 

 Z kolei niektórzy uczestnicy w ogóle podważali praktyczną użyteczność kryterium 
pomocy społecznej, wskazując, że jest wiele osób w trudnej sytuacji życiowej i o 
bardzo niskich dochodach, które z różnych powodów nie rejestrują się jako klienci 
pomocy społecznej. Inni wskazywali także niedoskonałości kryterium dochodowego, 
wymieniając wiele sytuacji, w których nie zdawałoby ono egzaminu. Na przykład choć 
dochód w danej rodzinie jest wysoki, to kobieta, która jest ofiarą przemocy domowej, 
de facto nie ma żadnych pieniędzy, wszystkie bowiem zabiera mąż. Nie stać jej więc na 
skorzystanie z porady odpłatnej. 

 Większość uczestników zgodziła się, że informacja i podstawowa porada powinna być 
dostępna dla wszystkich obywateli bez żadnych ograniczeń. Przywołano w tym 
zakresie jako przykład rozwiązania francuskie, w ramach których funkcjonują domy 
prawa i sprawiedliwości, udzielające obywatelowi informacji i podstawowych porad w 
zakresie prawa socjalnego czy podatkowego. Funkcjonują one na podstawowym 
szczeblu samorządowym, choć mogą być prowadzone także przez podmioty 
niepubliczne. 

 Zwrócono także uwagę, że kwestia dostępu do poradnictwa w wymiarze przyszłego 
modelu wiąże się również z pytaniem o efektywność i użyteczność wydatkowania 
publicznych pieniędzy. 
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Na jakich warunkach powinno być świadczone poradnictwo? 
 Podstawowy warunek to bezpłatność poradnictwa dla osoby z niego korzystającej. 

Uczestnicy dyskusji powiązali ten warunek z kryterium dochodowym dostępu i z 
zakresem poradnictwa, proponując różne kombinacje tych trzech elementów. 

 Zgoda dotyczyła tego, że informacja powinna być dostępna bez żadnych opłat. 
Pozostałe elementy systemu w zależności od zakresu udzielanej pomocy powinny być 
dostępne bezpłatnie lub za odpłatnością. Na przykład im bardziej zaawansowana 
forma pomocy, tym większa odpłatność ze strony beneficjenta, ale przy jednoczesnym 
uwzględnieniu jego sytuacji dochodowej.  

 Poradnictwo ogólne powinno brać pod uwagę kryterium dochodowe, ale można 
wprowadzić tutaj częściową odpłatność za usługę, w zależności od sytuacji materialnej 
potencjalnego klienta. Na przykład jeśli jego dochód jest niższy od określonego 
minimum, to klient korzysta z poradnictwa bezpłatnie, jeżeli stanowi 150% minimum, 
to klient płaci na przykład 10% wartości porady, jeżeli 200% – to 20% i tak dalej, aż do 
pełnej odpłatności. Poradnictwo specjalistyczne nie powinno stosować żadnych 
dodatkowych kryteriów dostępu, poza oczywiście tym, że osoba należy do określonej 
grupy społecznej lub ma określony problem. 

 Pomoc kwalifikowana powinna być dostępna bezpłatnie wyłącznie dla ludzi o bardzo 
niskich dochodach. Przy tym część uczestników dyskusji zwróciła uwagę, że takie 
formy wsparcia już właściwie są, gdyż osoba o niskich dochodach ma prawo do 
skorzystania z prawnika z urzędu. Stąd sugestia, która pojawiła się w tym wymiarze, 
żeby reprezentację przed sądem (a być może całą pomoc kwalifikowaną) wyłączyć 
poza system tworzonego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, system ten jednak 
powinien być skorelowany z pomocą kwalifikowaną skierowaną do „ubogich”. 

 W systemie poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno się za to znaleźć 
poradnictwo specjalistyczne, choć mechanizm odpłatności za korzystanie z niego 
powinien być inaczej określony niż w wypadku poradnictwa ogólnego. 

 Pojawiły się także propozycje wprowadzenia jednorazowej, niewielkiej opłaty, którą 
płaciłby każdy chcący skorzystać z pomocy prawnej, ale wzbudziły one duże 
kontrowersje uczestników. 

 Warto także zauważyć, że wszystkie odpłatności powinny być tak zorganizowane, aby 
w najmniejszym stopniu obciążać nimi podmioty świadczące poradnictwo, podobnie 
zresztą jak obciążanie ich koniecznością weryfikowania na przykład statusu 
majątkowego. W przeciwnym razie mogą być one postrzegane przez potencjalnych 
beneficjentów jako zbiurokratyzowane instytucje, do których nie będą oni mieli 
zaufania. 
 

Kto powinien świadczyć poradnictwo prawne i obywatelskie? 
 W odpowiedzi na to pytanie uczestnicy byli raczej zgodni. Większość z nich uznała, że 

zakres podmiotowy poradnictwa powinien być maksymalnie otwarty – poradnictwo 
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powinny móc świadczyć podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, kancelarie 
prawne i związki zawodowe. 

 Kryterium dostępu nie powinna być forma prawna ani sektor, do którego należy 
podmiot, ale spełnianie warunków uprawniających do świadczenia usług 
poradniczych. Podstawowe wymieniane warunki to doświadczenie podmiotu w 
świadczeniu usług poradniczych, przygotowana i doświadczona kadra poradnicza oraz 
spełnianie określonych zasad lub standardów.  

 W tym wymiarze pojawił się również wątek dochodowości usług poradniczych. 
Większość uczestników była zdania, że na świadczeniu bezpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego nie powinno się zarabiać, ale – z drugiej strony – 
finansowanie tych usług powinno zabezpieczyć podmiotowi je świadczącemu 
możliwość pokrycia wszystkich kosztów z tym związanych, w tym także 
administracyjnych i osobowych. Profesjonalne poradnictwo nie może się opierać na 
wolontariacie, choć jest on jak najbardziej pożądany, zwłaszcza w wydaniu 
emerytowanych prawników. Nie może być to jednak podstawa działania 
usługodawców. 

 Uczestnicy zwracali także uwagę na to, że tworząc system, należy wykorzystać przede 
wszystkim potencjał już działających podmiotów, stopniowo zapełniając „białe plamy” 
w dostępie do poradnictwa nowo tworzonymi podmiotami. Szczególnie dotyczy to 
terenów wiejskich, gdzie występują największe deficyty w dostępnie do poradnictwa. 
 

Jak zapewnić jakość świadczonych usług? 
 Wszyscy uczestnicy obu spotkań zwrócili uwagę na to, że badanie jakości 

świadczonych usług poradniczych jest w praktyce bardzo trudne. Wynika to przede 
wszystkim ze zindywidualizowania udzielanej pomocy, a także z różnych sposobów i 
różnego zakresu świadczonego poradnictwa. 

 Większość uczestników zgodziła się, że podstawą zapewnienia jakości świadczonych 
usług mogą i powinny być standardy ich świadczenia. Takie standardy są zresztą 
stosowane, na przykład przez biura porad obywatelskich czy studenckie poradnie 
prawne. Spełnianie standardów nie jest równoznaczne z gwarancją jakości usług, ale 
istotnie pozwala zwiększyć szansę na zachowanie tej jakości. 

 Podstawowy problem zawiera się w ustaleniu, w jaki sposób sprawdzać, czy i w jakim 
stopniu te standardy są zachowane czy – szerzej – jak weryfikować jakość 
świadczonych usług. Dostępne rzetelne metody tej weryfikacji są najczęściej 
czasochłonne i kosztowne. Z bardziej dostępnych uczestnicy wymieniali 
autoewaluację i różne formy wewnętrznej kontroli świadczonych usług. Są one 
skuteczne, o ile podmiot świadczący poradnictwo prowadzi rzetelną i bieżącą 
dokumentację sprawy i udziela porad na piśmie. Inne mechanizmy to na przykład 
weryfikacja lub kontrasygnata opiekuna, mentora porady przed jej udzieleniem, a 
także różne formy superwizji czy mentoringu osób udzielających porad.  
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 Bardziej wiarygodne są weryfikacje zewnętrzne, na przykład kontrole, wizyty 
monitoringowe czy ewaluacje, są to już jednak instrumenty wymagające sporych 
nakładów finansowych. Jeden z uczestników dowodził skuteczności metod oceny typy 
„tajemniczy klient”, inni uczestnicy podkreślali jednak nieetyczność tej metody. 

 Ocena jakości powinna się opierać na standardach, ale także na ocenie samych 
beneficjentów – na przykład na podstawie ankiet oceny porad lub opinii zbieranych na 
spotkaniach. Według większości uczestników, ocena beneficjentów nie może być 
jedynym elementem oceny jakości, gdyż beneficjenci często nie mają obiektywnego 
oglądu sprawy i udzielonej pomocy. 

 W wymiarze tworzonego systemu pojawiały się pomysły certyfikacji podmiotów 
świadczących poradnictwo, której powinno dokonywać ciało w miarę niezależne od 
państwa, na przykład komisja złożona z ekspertów. 

 W ramach przyszłego systemu muszą – zdaniem uczestników – działać mechanizmy 
oceny jakości świadczonych usług, niezależnie od tego, w jaki sposób będą 
realizowane. 
 

Kto i w jaki sposób powinien finansować świadczenie tych usług? 
 Uczestnicy dyskusji byli zgodni co do tego, że system powinien opierać się na 

funduszach z budżetu państwa.  
 Druga rzecz, co do której uczestnicy się zgodzili, to włączenie do tego systemu 

samorządów terytorialnych. Ze względu na odpowiedzialność samorządów za 
zaspokajanie potrzeb mieszkańców, powinny one być zaangażowane w system 
poradnictwa. W kwestii roli samorządów w tym systemie pojawiły się już kontrowersje. 
Niektórzy proponowali, aby fundament systemu poradnictwa, czyli powszechnie 
dostępna informacja, był prowadzony przez samorządy, w których byłyby 
odpowiednio przygotowane osoby udzielające informacji. Dopiero kolejne elementy 
systemu, począwszy od porad, byłyby realizowane przez podmioty zewnętrzne: 
organizacje pozarządowe i wyspecjalizowane instytucje publiczne. Inni wskazywali, że 
samorządy nie powinny same świadczyć usług, ale powinny je kontraktować, 
otrzymując na to środki z budżetu państwa. Wskazywano również, że aby tak się stało, 
samorządy ustawowo powinny mieć zapisane zadania z zakresu porad prawnych i 
obywatelskich. Jeszcze inni uczestnicy dyskusji wyrażali opinię, że samorządy powinny 
wspierać poradnictwo, na przykład rzeczowo czy lokalowo, ale nie powinny 
kontraktować usług. Podstawowy argument za tym twierdzeniem to sytuacja konfliktu 
interesów. W praktyce bowiem większość spraw, z którymi zgłaszają się klienci na 
przykład biur porad obywatelskich, dotyczy relacji, a najczęściej konfliktów z 
administracją samorządową. Z jednej strony, może to wpływać na decyzję samorządu 
o wyborze podmiotów, z drugiej jednak strony – na brak zaufania potencjalnych 
klientów do podmiotów finansowanych przez samorząd. Ten ostatni argument był 
również podnoszony w stosunku do finansowania z budżetu państwa. Dlatego system 
poradnictwa powinien zawierać w sobie mechanizmy umożliwiające rzeczywistą 
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niezależność działania usługodawców. Pojawiła się także propozycja, aby usługi były 
kontraktowane przez samorządy regionalne, które są znacznie mniej uwikłane w 
lokalne konflikty „obywatel – władza”. 

 Najczęściej wskazywanym mechanizmem finansowania było kontraktowanie usług w 
ramach konkursu według ustalonych i przejrzystych kryteriów podmiotowych (na 
przykład doświadczenie, kadra) oraz standardów dotyczących jakości świadczenia 
usług. Przy czym uczestnicy wskazywali jednocześnie pewne niedoskonałości 
finansowania konkursowego, przede wszystkim brak stabilności finansowania i 
świadczenia usług. W tym wymiarze zwracano uwagę na konieczność zawierania 
kontraktów wieloletnich, na co pozwala obecne prawo. 

 Rozważano również inne mechanizmy finansowania. Najwięcej zwolenników miały 
vouchery lub bony, które u certyfikowanych usługodawców mogliby realizować klienci, 
a następnie usługodawcy ci otrzymywaliby refinansowanie z budżetu państwa. Zaletą 
takiego rozwiązania jest wymuszanie konkurencyjności między usługodawcami, wadą 
– branie pod uwagę przez klientów niekoniecznie kryteriów merytorycznych przy 
wyborze usługodawcy, ale na przykład uleganie sile dobrej reklamy. System 
voucherów, przynajmniej na początku, stwarza ogromne problemy usługodawcom 
przy planowaniu usług i zasobów niezbędnych do ich realizacji, rodzi także zagrożenie 
dla płynności finansowej usługodawców przy opóźnieniach refinansowania, znane na 
przykład z systemu Narodowego Funduszu Zdrowia czy Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niektórzy uczestnicy zwracali uwagę, że 
można rozważać finansowanie mieszane – na początku na przykład system opierałby 
się na kontraktach, a uzupełniałyby je vouchery. W miarę zdobywania doświadczeń i 
sprawdzania się mechanizmu voucherów można by zwiększać jego udział w 
finansowaniu systemu. 

 Wskazywano również, że część usług, na przykład informacja, powinna być 
finansowana w całości w ramach systemu, ale inne usługi mogą być dla niektórych 
kategorii klientów częściowo odpłatne. Opłaty te stanowiłyby dodatkowe źródło 
finansowania systemu. Przy czym w niektórych wypadkach – analogicznie do systemu 
voucherów – opłaty te nie musiałby być pokrywane przez samych klientów. Na 
przykład w wypadku klientów będących podopiecznymi pomocy społecznej opłaty te 
ponosiłaby pomoc społeczna, z kolei w wypadku osób niepełnosprawnych – 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 Uczestnicy obu spotkań raczej nie widzieli jako źródła finansowania systemu 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego środków prywatnych od osób 
indywidualnych czy korporacyjnych. Po pierwsze, nie są to stabilne i przewidywalne 
źródła finansowania, po drugie, mogą rodzić sytuacje konfliktu interesów, zwłaszcza w 
wypadku przedsiębiorców. W tym wymiarze jeden z uczestników zwrócił uwagę na to, 
że taka sytuacja potencjalnego przynajmniej konfliktu interesów może pojawiać się w 
sytuacji, w której usługodawcami będą fundacje korporacyjne. 
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 Jeden z uczestników wskazał również, że źródłem finansowania systemu poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego mógłby być – na wzór francuski – wydzielony fundusz 
państwowy. Byłby on zasilany z dotacji z budżetu państwa, ale także na przykład przez 
opłaty sądowe. Źródłem zasilania funduszu mogłyby być również zyski z lokat, na 
których byłby umieszczane kaucje, obecnie gromadzone na kontach 
nieoprocentowanych, a są to czasami bardzo duże kwoty. 

 Wskazano również, że poradnictwo ogólne mogłoby być kontraktowane bliżej 
obywatela, na przykład przez samorządy regionalne czy powiatowe, a poradnictwo 
specjalistyczne raczej powinno być finansowane z budżetu państwa. 

 Mechanizmy finansowania powinny być powiązane z mechanizmami oceny jakości 
świadczonych usług. 

 Uczestnicy w większości byli zwolennikami finansowania systemu w całości (bez 
wymagania wkładu własnego od usługodawców) i finansowania wszystkich kosztów 
niezbędnych do świadczenia usług należytej jakości. 
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Instytut Spraw Publicznych pragnie podziękować za współpracę w 
trakcie badań wszystkim respondentom, a szczególnie niżej 
wymienionym podmiotom: 
 

• Biuro Porad Obywatelskich w Nakle prowadzone przez Fundację Civitas 

• Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu 

• Fundacja Rozwoju Lokalnego „Parasol” 

• Fundacja Academia Iuris w Warszawie 

• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie "Tarcza" 

• Uniwersytecka Poradnia Prawna na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku 

• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" 

• Klub Federacji Konsumentów w Bytomiu 

• Biuro Porad Obywatelskich w Poddębicach prowadzone przez Fundację Kamelot 

• Biuro Porad Obywatelskich w Łomży 

• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lider w Ego” w Olecku 

• Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA - Ośrodek Pomocy dla Osób 

Pokrzywdzonych Przestępstwem w Zielonej Górze 

• NSZZ Solidarność- Region Śląsko-Dąbrowski 

• Małopolski Urząd Marszałkowski 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie 

• Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST 

• Powiatowy Rzecznik Ochrony Praw Konsumentów w Starachowicach 
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