
Projekt  pn: „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce” jest współfi nansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

SYSTEM SYSTEM 
NIEODPŁATNEGO NIEODPŁATNEGO 

PORADNICTWA PORADNICTWA 
PRAWNEGO PRAWNEGO 

I OBYWATELSKIEGO I OBYWATELSKIEGO 
W POLSCEW POLSCE

Propozycje rozwiązań modelowych 
i założeń polityki państwa

SYSTEM
 N

IEO
D

PŁATN
EG

O
 PO

RA
D

N
ICTW

A
 PRAW

N
EG

O
 I O

BYW
ATELSKIEG

O
 W

 PO
LSCE

SYSTEM
 N

IEO
D

PŁATN
EG

O
 PO

RA
D

N
ICTW

A
 PRAW

N
EG

O
 I O

BYW
ATELSKIEG

O
 W

 PO
LSCE



 1

   
SYSTEM 

NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO 

W POLSCE 
 

(propozycje rozwiązań modelowych 
i założeń polityki państwa)           

Warszawa 2013 
 
 
 

Projekt „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa  
prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego 



 2

 
 
 
Publikacja jest efektem pracy grupy roboczej koordynowanej przez INPRIS – Instytut 
Prawa i Społeczeństwa, powołanej w ramach partnerskiego projektu systemowego  
pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
W pracach nad modelem bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 
oraz założeniami polityki państwa zaangażowane były następujące osoby: 

 INPRIS – Instytut Prawa Społeczeństwa: Grzegorz Wiaderek, Łukasz Bojarski,  
dr Jan Winczorek, dr hab. Waldemar Florczak, dr Michał Araszkiewicz, Michał 
Guć, dr Wiktor Wojciechowski; 

 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych: Filip Czernicki, dr Barbara  
Namysłowska-Gabrysiak, dr Marta Skrodzka; 

 Związek Biur Porad Obywatelskich: Barbara Przybylska, Ija Ostrowska, Barbara 
Kurowska, dr Tomasz Kaźmierczak, Przemysław Stich; 

 Instytut Spraw Publicznych: Agata Winiarska, Tomasz Schimanek, Marcin  
Waszak, Justyna Podlewska, Karolina Więckiewicz; 

 Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: 
Piotr Kontkiewicz. 

Prace grupy były wspierane przez Pawła Maranowskiego i Agatę Witkowską (INPRIS – 
Instytut Prawa i Społeczeństwa). 

 
 
 
 
 
Łamanie i druk: ZWP MPiPS. Zam. 68/2014. 
 
 
 
 
 
Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie i nie może być sprzedawana.  
Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 



 3

 

 

Spis treści 

 

WSTĘP I STRESZCZENIE ...................................................................................  5 

ROZDZIAŁ I.  
ZAKRES ORAZ SPOSÓB ORGANIZACJI SYSTEMU PORADNICTWA  
PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO (PPIO) .........................................................  19 

ROZDZIAŁ II.  
METODY ORAZ STANDARDY PORADNICTWA  
(opracowanie: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych) .......................  96 

ROZDZIAŁ III.  
WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W PORADNICTWIE  
PRAWNYM I OBYWATELSKIM  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) ..............................  116 

ROZDZIAŁ IV.  
WPŁYW SYSTEMU BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO  
I OBYWATELSKIEGO NA PLANOWANIE I REALIZOWANIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ ORAZ NA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) ..............................  123 

ROZDZIAŁ V.  
INFORMACJA O ZASOBACH WIEDZY, MATERIAŁACH I OPRACOWANIACH 
DOTYCZĄCYCH PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) ...............................  126 

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA DOTYCZĄCE BEZPŁATNEGO  
PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) ...............................  135 

 
 

    



 4

                                       



 5

WSTĘP I STRESZCZENIE 
 
 
Niniejsze opracowanie zawiera propozycje modelowych rozwiązań dotyczących 
organizacji i funkcjonowania systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego oraz rekomendacje co do polityki państwa w tym obszarze. 
Jest wynikiem analiz grupy ekspertów pracujących w ramach projektu: „Opra-
cowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Grupa składała się z przedstawicieli  
i ekspertów instytucji partnerskich realizujących wspólnie projekt: Departa-
mentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Fundacji 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych, INPRIS ‒ Instytutu Prawa i Społeczeństwa, 
Instytutu Spraw Publicznych oraz Związku Biur Porad Obywatelskich. 

Kluczowe założenie, które przyjęły instytucje realizujące projekt, dotyczyło faktu, 
iż nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie jest ważnym narzędziem  
w rozwiązywaniu problemów społecznych. Różne inicjatywy poradnicze, pro- 
wadzone zarówno przez instytucje publiczne, jak i niepubliczne, rozwijają się 
intensywnie od kilkunastu lat, jednakże nie są one należycie skoordynowane,  
a same organizacje napotykają bariery rozwoju związane tak z brakiem stabil- 
nego finansowania, jak i brakiem odpowiednich regulacji prawnych i wizji przy-
szłego działania. To w oczywisty sposób obniża jakość i skuteczność działalności 
poradniczej i efektywność środków w nią zaangażowanych. Prace prowadzone  
w ramach projektu miały zatem na celu doprowadzenie do wypracowania mo-
delowych rozwiązań i rekomendacji, które z jednej strony pozwolą stworzyć 
spójny system poradnictwa prawnego i obywatelskiego, który będzie stanowił 
skuteczną pomoc dla potrzebujących, a z drugiej – pozwolą wykorzystać  
potencjał istniejących instytucji i mechanizmów. 

W dokumencie tym prezentowane są opinie, propozycje rozwiązań i rekomen-
dacje wypracowane przez współpracujące w ramach projektu instytucje. Część  
z rozwiązań wynika ze wspólnych poglądów, część zaś zaprezentowana jest  
wariantowo. Adresatami dokumentu są instytucje rządowe i samorządowe  
oraz instytucje poradnicze. Chodzi nam o to, by adresaci dokumentu zostali 
przekonani do potrzeby systemowego uregulowania problemu poradnictwa  
i mogli podejmować racjonalne decyzje na podstawie zawartych w dokumencie 
argumentacji i danych. Wskazać też trzeba, że przyjęcie części z proponowanych 
rozwiązań oznaczałoby konieczność zmian w obowiązujących przepisach praw-
nych. Z drugiej strony, zaprezentowane w opracowaniu rozwiązania skierowane 
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głównie do podmiotów prowadzących poradnictwo stanowią wskazanie co do 
odpowiednich i skutecznych metod i standardów prowadzenia poradnictwa  
oraz sposobu jego organizacji i oceny.  

Poradnictwo prawne i obywatelskie rozwija się w Polsce w sposób rozproszony 
od kilkunastu lat w ramach aktywności organizacji pozarządowych i niektórych 
instytucji publicznych. Poradnictwo umożliwia obywatelom rozwiązywanie  
ich problemów życiowych, ułatwia powrót do aktywnego życia społecznego  
i zawodowego, wyposaża w kompetencje i wiedzę dotyczące praw i obowiązków 
obywatelskich. Poradnictwo przyczynia się także do lepszego wykorzystywania 
przez obywateli możliwości oferowanych przez państwo, ułatwia dostęp obywa-
teli do usług publicznych, wpływa na podniesienie ich jakości. Jest to również 
jedna z najskuteczniejszych form edukacji prawnej i obywatelskiej. 

Wagę poradnictwa dla budowy kapitału społecznego pokazują przykłady krajów, 
w których – przy pomocy państwa – zbudowane zostały powszechne systemy 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego (np. Anglia, Holandia). Prezentujemy 
pogląd, iż aby osiągnąć podobne jak w innych krajach Unii Europejskiej korzyści 
z poradnictwa prawnego i obywatelskiego, Polska musi stworzyć spójny i efek-
tywny system i zainwestować w jego rozwój odpowiednie środki finansowe. 
Dotychczas bowiem jego zakres terytorialny i możliwości odpowiedzi na po- 
trzeby obywateli były (i nadal są) ograniczone. Stąd – mimo że skrupulatnie  
i oszczędnie staraliśmy się liczyć środki konieczne dla uruchomienia sprawnego 
systemu – w równym stopniu braliśmy pod uwagę skalę potrzeb społecznych  
i sposoby skutecznego ich zaspokojenia. W naszych analizach i wnioskach  
opieraliśmy się na następujących kryteriach oceny: użyteczność społeczna,  
skuteczność świadczonej pomocy, jakość pomocy, efektywność nakładów i moż-
liwość realizacji (wykonalność). 
Wychodząc z powyższych przesłanek i kryteriów, przyjęliśmy w naszych pracach, 
iż odpowiedzialność za stworzenie systemu spoczywa na państwie oraz na  
samorządzie terytorialnym, z tym że system powinien być budowany na pod-
stawie już istniejącej infrastruktury, zaplecza i dorobku instytucji poradniczych. 
Uważamy, że twórcy systemu poradnictwa powinni dążyć do zapewnienia rów-
ności dostępu do porad uprawnionym osobom przy zachowaniu odpowiednich 
standardów i jakości świadczonych porad. Nasze prace ograniczone były do  
przygotowania rozwiązań w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Widzimy jednak istotne związki sprawnego systemu poradnictwa z szeroko  
rozumianą sferą pomocy prawnej, w tym dostępu do pomocy prawnej na etapie 
sądowym. 
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W pierwszym okresie realizacji projektu przeprowadzone zostały badania empi-
ryczne oraz pogłębiona analiza dostępnych danych, literatury i badań (zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych) w zakresie poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego. Na ich podstawie grupa robocza wypracowała przedstawiane w niniej-
szym dokumencie rozwiązania modelowe i rekomendacje. Wstępna wersja pro-
pozycji została skonsultowana z szerokim gronem osób i instytucji. W proces 
konsultacji zaangażowani byli wszyscy partnerzy: 

 Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych przeprowa-
dził Związek Biur Porad Obywatelskich: odbyło się dziewięć spotkań,  
w których łącznie wzięli udział przedstawiciele 94 organizacji pozarzą-
dowych; 

 Konsultacje z przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości i korporacji 
prawniczych przeprowadził INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa: 
odbyły się spotkania z sędziami, adwokatami i radcami prawnymi oraz  
z przedstawicielami doradców prawnych; 

 Konsultacje z przedstawicielami samorządu lokalnego przeprowadził  
Instytut Spraw Publicznych: przeprowadzono spotkania z przedstawicie-
lami samorządów powiatowych, gminnych, a także z przedstawicielami 
szczebla wojewódzkiego; 

 Konsultacje z przedstawicielami administracji rządowej zostały przepro-
wadzone przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej: odbyły się spotkania z przedstawicielami departa-
mentów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, członkami Komitetu 
Konsultacyjnego działającego w ramach projektu oraz z przedstawicie-
lami instytucji centralnych; 

 Konsultacje z przedstawicielami środowiska naukowego w postaci dwóch 
spotkań zostały zrealizowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni 
Prawnych. 

Wyniki konsultacji zebrane zostały w postaci sprawozdań cząstkowych oraz 
wspólnego raportu. Służyły one członkom grupy roboczej przy wypracowaniu, 
weryfikacji i uzasadnianiu decyzji co do poszczególnych elementów modelu 
poradnictwa i rekomendacji dotyczących polityki państwa. Zostały też przedys-
kutowane i przyjęte przez Radę Partnerów – organ zarządzający projektem. 

Członkowie grupy roboczej mieli też możliwość uczestniczenia w seminarium  
z czołowymi ekspertami z zagranicy, zajmujących się od wielu lat poradnictwem 



 8

prawnym i obywatelskim, i zapoznania się z ekspertyzami przez nich przed- 
stawionymi. 

Jednym z celów szczegółowych naszych działań, których realizacja została po-
wierzona przede wszystkim Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związ-
kowi Biur Porad Obywatelskich, jest działanie polegające na upowszechnianiu 
wiedzy o wypracowanych rozwiązaniach oraz istniejącej ofercie poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego wśród wszystkich interesariuszy, jak również na 
wzmocnieniu kompetencji instytucji poradniczych. 

W ramach upowszechniania organizacje partnerskie poinformują uczestników 
systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego o nowych rozwiązaniach  
i propozycji polityki państwa, nauczą działania w ramach nowych rozwiązań,  
a także poinformują ogół społeczeństwa o tych rozwiązaniach. Poszczególne 
zadania realizowane w ramach działania „Upowszechnianie” polegają na: 

 przygotowaniu szaty graficznej oraz produkcji materiałów promocyjnych, 
 przygotowaniu strony internetowej projektu i jej prowadzeniu; 
 przygotowaniu i prowadzeniu fanpage’u; 
 przygotowaniu mapy i poradnika dotyczącego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego; 
 organizacji konferencji z udziałem organizacji trzeciego sektora i innych 

instytucji udzielających poradnictwa, przedstawicieli wymiaru sprawie-
dliwości oraz środowisk prawniczych; 

 opracowaniu artykułów do prasy specjalistycznej związanej z prawem  
i poradnictwem prawnym; 

 opracowaniu poradnika dla organizacji i instytucji, które mają stosować 
nowy model ppio; 

 przygotowaniu podręcznika trenerskiego dotyczącego metodologii po-
radnictwa i szkoleń; 

 organizacji dwóch trzydniowych szkoleń dla trenerów (T4T), które przy-
gotują grupę trenerów do szkolenia przedstawicieli organizacji trzeciego 
sektora i innych instytucji udzielających poradnictwa, oraz dla urzęd- 
ników JST z zakresu działania w ramach modelu; 

 organizacji 21 seminariów szkoleniowych poświęconych upowszechnia-
niu wypracowanego modelu dla organizacji trzeciego sektora i innych 
instytucji udzielających poradnictwa, lokalnych liderów, wymiaru spra-
wiedliwości oraz środowisk prawniczych; 
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 organizacji pięciu szkoleń dla urzędników JST dotyczących modelu; 
 spotkaniach i prezentacji m.in. dla kierownictw instytucji publicznych, 

związków miast, gmin i powiatów, stowarzyszeń zawodowych (np. sa-
morządowców, sędziów), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, 
korporacji prawniczych, wydziałów prawa; 

 spotkaniach promocyjnych dla dziennikarzy. 

Prace grupy roboczej koordynował INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa. 
Następujące osoby (w podziale na reprezentowane instytucje) były zaangażo-
wane w prace nad modelem i założeniami polityki państwa: 

 INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa: Grzegorz Wiaderek (szef grupy 
roboczej), Łukasz Bojarski, dr Jan Winczorek, dr hab. Waldemar Florczak, 
dr Michał Araszkiewicz, Michał Guć, dr Wiktor Wojciechowski; 

 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych: Filip Czernicki, dr Barbara 
Namysłowska-Gabrysiak, dr Marta Skrodzka; 

 Związek Biur Porad Obywatelskich: Barbara Przybylska, Ija Ostrowska, 
Barbara Kurowska, dr Tomasz Kaźmierczak, Przemysław Stich; 

 Instytut Spraw Publicznych: Agata Winiarska, Tomasz Schimanek, Mar-
cin Waszak, Justyna Podlewska, Karolina Więckiewicz; 

 Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej: Piotr Kontkiewicz. 

Prace grupy były wspieranie przez Pawła Maranowskiego i Agatę Witkowską 
(INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa). 

W swoich pracach grupa przyjęła roboczą definicję poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego. Zgodnie z nią poradnictwo to rodzaj usług adresowanych  
do różnych podmiotów (przede wszystkim osób fizycznych) doświadczających 
problemów życiowych i prawnych, świadczonych w celu wzmocnienia ich pod-
miotowości oraz po to, by ich sprawy toczyły się sprawiedliwie. Poradnictwo 
obejmuje usługi podstawowe, tj.: (a) informację prawną, polegającą na do- 
starczaniu zgłaszającym się podmiotom informacji o regulacjach prawnych od-
noszących się do ich sytuacji; (b) poradę prawną, polegającą na opracowaniu  
i przekazaniu zgłaszającym się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zin-
dywidualizowanych zestawów informacji odnoszących się do przedstawionego 
przez nie problemu prawnego oraz, w razie potrzeby, pomocy w jego rozwiąza-
niu do momentu wkroczenia sprawy na etap sądowy; (c) poradę obywatelską, 
polegającą na opracowaniu i przekazaniu zgłaszającym się podmiotom rzetel-
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nych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów informacji o róż-
nych możliwościach rozwiązania problemu i o związanych z nimi konsek- 
wencjach, wspieraniu tych podmiotów – z poszanowaniem samodzielności  
w podejmowaniu decyzji – w dokonaniu wyboru sposobu postępowania oraz,  
w razie potrzeby, sporządzeniu wspólnie z nimi planu działania i pomocy w jego 
realizowaniu. Poradnictwo obejmuje też niekiedy usługi dodatkowe, tj.: me-
diację, edukację i rzecznictwo. 
Propozycje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie są podzielone na  
pięć rozdziałów zakończonych rekomendacjami co do polityki państwa.  
W rozdziale pierwszym zaprezentowano trzy warianty rozwiązań organizacyjno- 
-instytucjonalnych zaproponowane przez poszczególnych partnerów. Każda  
z koncepcji zawiera wskazanie co do tego, który z partnerów ją opracował. Treści 
zawarte w pozostałych rozdziałach nie budziły już istotnych kontrowersji po- 
między partnerami, stąd można je było zaprezentować bez określania warian-
tów. Tu też jednak – dla porządku – wskazano, który z partnerów opracował 
treść kolejnych rozdziałów. 

Poniżej przedstawione jest syntetyczne streszczenie zawartości poszczególnych 
części opracowania. 

Pierwszy rozdział poświęcony jest zakresowi i organizacji systemu. W tej części 
przedstawiamy trzy koncepcje proponowanych rozwiązań z podziałem na po-
szczególne elementy: krąg osób uprawnionych do korzystania z poradnictwa, 
organizację systemu, monitoring i ewaluację systemu, ocenę kosztów wdrożenia 
propozycji systemu, podmioty i osoby udzielające porad prawnych i obywatel-
skich oraz kryteria dostępu usługodawców do systemu. 

Koncepcja pierwsza opracowana została przez ekspertów INPRIS – Instytutu 
Prawa i Społeczeństwa i popierana jest przez Fundację Uniwersyteckich Po-
radni Prawnych. Zgodnie z tą propozycją do korzystania z bezpłatnego systemu 
poradnictwa prawnego powinny być uprawnione osoby, które spełniają jedno-
cześnie kryteria podmiotowe (uzyskują w gospodarstwie domowym dochody na 
członka tego gospodarstwa niższe niż określone w modelu lub spełniają inne 
warunki) oraz kryteria przedmiotowe (ich problem prawny mieści się w klasyfi-
kacji problemów prawnych, w odniesieniu do których poradnictwo jest finanso-
wane). Kryteria dostępu (zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe) powinny 
być okresowo weryfikowane i ewentualnie poszerzane w zależności od rozpo-
znanych potrzeb i istniejących możliwości finansowych i organizacyjnych. Należy 
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też podkreślić, że ograniczenie dostępu do systemu poradnictwa za pomocą ww. 
kryteriów nie oznacza, że z udzielania porad w ramach systemu wykluczone 
byłyby podmioty, które udzielałyby ich nieodpłatnie także osobom niespełniają-
cym tych kryteriów, finansując tę działalność z innych źródeł. 

W omawianej koncepcji zakłada się zbudowanie systemu w oparciu o samorząd 
lokalny na szczeblu powiatu oraz Radę Pomocy Prawnej o silnych i szerokich 
kompetencjach. Finansowanie opierałoby się na systemie zadań zleconych.  
Na szczeblu powiatu miałaby funkcjonować wyspecjalizowana jednostka zajmu-
jąca się poradnictwem prawnym i obywatelskim. Miałaby ona spełniać funkcje 
koordynujące działalność poradniczą w powiecie, współpracować z różnymi 
podmiotami publicznymi i niepublicznymi udzielającymi porad, udzielać klien-
tom systemu informacji o możliwościach uzyskania porad. Porad mieliby  
udzielać certyfikowani usługodawcy, którzy rozliczaliby się z powiatem na pod-
stawie wykonanych usług poradniczych. Klient miałby swobodę w wyborze  
usługodawcy. Rada Pomocy Prawnej opisana jest jako organ niezależny od  
jakiejkolwiek instytucji bądź utworzony przy jednym z Ministerstw (Administracji 
i Cyfryzacji, Sprawiedliwości bądź Pracy i Polityki Społecznej), finansowany  
z budżetu centralnego. Rada widziana jest nie tylko jako organ doradczy czy 
opiniodawczy, ale przede wszystkim zarządzający, w kompetencjach którego 
leżałyby m.in.: certyfikowanie usługodawców, standaryzacja, badania systemu, 
budowa strategii, tworzenie wspólnych produktów i materiałów czy też monito-
ring i ewaluacja. 

System pomocy prawnej powinien realizować zasady evidence based policy (po-
lityki publicznej opartej na wiedzy). Z tego względu z chwilą uruchomienia sys-
temu postuluje się wprowadzenie wszechstronnych i systematycznych działań 
badawczych, służących do określania barier w dostępie do prawa, szacowania 
popytu na pomoc prawną, oceny satysfakcji klientów, ewaluacji jakości procesu 
świadczenia usług oraz oceny ich jakości merytorycznej. 

W ramach opracowywania tej koncepcji przedstawiono wyliczenia spodziewa-
nych kosztów wdrożenia systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Przedstawione szacunki pokazują, iż w przypadku ograniczeń przedmioto- 
wo-podmiotowych koszty wdrożenia systemu poradnictwa ulegną znacznemu 
obniżeniu. Dlatego w zależności od kwoty środków publicznych, które zosta- 
ną przeznaczone na reformę – i której ostateczne uruchomienie będzie miało 
charakter decyzji politycznej – wskazać można różne warianty wdrożenia  
reformy. W warunkach braków budżetowych wskazane będzie adekwatne  
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zmniejszenie popytu na usługi poradnicze, co osiągnąć można poprzez wprowa-
dzenie kryteriów przedmiotowych lub dochodowych. Przeprowadzone obli- 
czenia wskazują, że koszty wprowadzenia systemu poradnictwa prawego i oby- 
watelskiego wedle opisanych w tej koncepcji zasad oscylują w przedziale od  
132 mln do 219 mln zł. 

Model winien uwzględniać wszystkie kategorie podmiotów świadczących obec-
nie pomoc prawną, z tym zastrzeżeniem, iż bezpośrednio w roli usługodawców 
powinny występować organizacje pozarządowe, uniwersyteckie poradnie praw-
ne, kancelarie prawne oraz przedsiębiorstwa doradztwa prawnego. Natomiast 
instytucje publiczne, jako posiadające własne i często uregulowane prawnie 
źródła finansowania powinny pełnić rolę wspierającą i współpracować z sys- 
temem poradnictwa. Dalej w omawianej koncepcji twierdzi się, iż do udziela- 
nia porad powinny być dopuszczone osoby z wykształceniem prawniczym, jak  
również osoby bez takiego wykształcenia, ale mające duże doświadczenie  
w określonej dziedzinie i poddane odpowiednim szkoleniom. 

Według założeń tej koncepcji w projektowanym systemie nieodpłatnej pomocy 
prawnej powinny istnieć względnie zunifikowane i sprawnie egzekwowane  
kryteria dostępu usługodawców do tegoż systemu, których spełnienie ma być 
warunkiem koniecznym otrzymania środków finansowych w jego ramach. Za 
proces certyfikacji powinna być odpowiedzialna Rada Pomocy Prawnej. Wskazu-
je się na następujące kategorie kryteriów: dotyczące funkcjonowania podmiotu 
w systemie, formalno-prawne odnoszące się do formy organizacyjnej podmiotu, 
odnoszące się do zarządzania dokumentacją podmiotu, związane z zapew- 
nieniem profesjonalnego poziomu świadczonej pomocy prawnej, kryteria o cha- 
rakterze ekonomiczno-finansowym oraz kryteria związane z zarządzaniem  
informacją i wykorzystaniem kanałów komunikacyjnych. 

Koncepcja druga opracowana przez ekspertów Związku Biur Porad Obywatel-
skich zakłada powszechny dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Jednocześnie dopuszcza się alternatywne rozwiązanie, w którym dostęp do  
informacji prawnej jest powszechny, ale istnieje ograniczony dostęp do po- 
radnictwa z uwagi na kategorię spraw/problemów, z którymi boryka się klient. 
Istnienie rozwiązania alternatywnego motywowane jest jedynie względami  
finansowymi. Byłoby ono realizowane tylko w przypadku ograniczeń budżetu 
przeznaczonego na funkcjonowanie systemu poradnictwa. 

Koncepcja ta przewiduje, że za poradnictwo prawne i obywatelskie na szczeblu 
centralnym odpowiedzialny byłby Minister Pracy i Polityki Społecznej, a jego 
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szczegółowe zadania wynikałyby z zadań powierzonych mu w ramach pomocy 
społecznej. Część tych zadań zostałaby zlecona organizacji pozarządowej. Szcze-
gólny charakter poradnictwa wymaga powołania również dodatkowego organu: 
Rady Pomocy Prawnej i Obywatelskiej złożonej z przedstawicieli organizacji  
pozarządowych, samorządu, administracji publicznej i ekspertów, która jako 
ciało opiniodawczo-konsultacyjne wspierałaby działalność Ministerstwa Pracy  
i Polityki Społecznej. 

Organizacja świadczenia usług z zakresu poradnictwa prawnego i obywatel- 
skiego należałaby do zadań zarządu województwa – zgodnie z postulatami  
i popierającymi je argumentami, wysuwanymi w toku konsultacji z organiza- 
cjami społecznymi. Zadania byłyby powierzane odpowiednim podmiotom  
w trybie zlecenia, a ich realizacja odbywałaby się na podstawie kontraktów  
wieloletnich. 

Według tej koncepcji poradnictwo opierać się powinno przede wszystkim na 
sieci organizacji pozarządowych, dla których poradnictwo stanowi podstawowy 
obszar aktywności lub jest jednym z takich obszarów. W uzasadnionych przy-
padkach – na przykład przy braku organizacji pozarządowej funkcjonującej  
na danym terenie – za poradnictwo odpowiedzialne mogą być ośrodki po- 
mocy społecznej oraz powiatowe centra pomocy rodzinie. Warunkiem dostę- 
pu usługodawców do systemu byłoby posiadanie potencjału gwarantującego 
jakość świadczonych usług, na który składają się zasoby: kadrowe, technologicz-
ne, instrumentalne i instytucjonalne. Z systemu wykluczone zostają natomiast 
wszystkie organizacje komercyjne. 

Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich powinny posiadać od- 
powiednie kompetencje, wyższe wykształcenie prawnicze lub odpowiednie  
kwalifikacje w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego zdobyte  
w toku specjalistycznego szkolenia. W ramach systemu udzielać informacji 
prawnej i porady mogą również studenci, ale wyłącznie pod odpowiednim nad-
zorem. 

W system powinny zostać wpisane na stałe mechanizmy monitoringu i ewaluacji, 
za które odpowiedzialne byłoby MPiPS. Ministerstwo po zasięgnięciu opinii  
Rady Pomocy Prawnej i Obywatelskiej określałoby sposób ich wykonania.  
Informacje i wyniki kontroli oraz monitoringu służyłyby inicjatywom ustawo-
dawczym, tworzeniu polityk i strategii rozwiązywania problemów społecznych 
oraz tworzeniu rekomendacji dla zmian systemowych. 
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Propozycja nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie oceny kosztów jej 
wdrożenia, ale podkreśla istnienie już pewnych zrębów zaproponowanego roz-
wiązania systemowego, co znacząco obniża koszty związane z powołaniem sys-
temu poradnictwa. Dodatkowe środki finansowe wymagane są jedynie  
w celu rozszerzenia sieci podmiotów świadczących poradnictwo oraz na podję-
cie zadań do tej pory nierealizowanych (tj. zadania, za które odpowiadać miałby 
Minister Pracy i Polityki Społecznej). 

Trzecia koncepcja dotycząca zakresu oraz sposobu organizacji systemu porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego została przygotowana przez Instytut  
Spraw Publicznych. Zawiera propozycję powszechnego dostępu do usług porad-
niczych dla wszystkich potrzebujących obywateli, którzy ukończyli 18. rok  
życia oraz dzieci i młodzieży od 13. roku życia w obecności prawnego opiekuna. 
Powszechność usług dotyczy jedynie usług podstawowych. Usługi dodatkowe 
(np. edukacja prawna i obywatelska, rzecznictwo, mediacja) wymagają spełnie-
nia przez beneficjentów dodatkowych kryteriów. 

Za system poradnictwa odpowiedzialny powinien być minister właściwy do 
spraw zabezpieczenia społecznego (Minister Pracy i Polityki Społecznej), który 
współpracuje z ministrem właściwym do spraw sprawiedliwości oraz ministrem 
właściwym do spraw administracji publicznej. Zgodnie z propozycją, minister 
odpowiadałby za organizację, finansowanie i nadzór nad całym systemem. 

Istotnym organem powołanym przez ministra właściwego do spraw zabez- 
pieczenia społecznego byłaby Rada Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.  
W zakres obowiązków Rady wchodziłyby następujące zadania: wypracowywanie 
i przedstawianie ministrowi do akceptacji proponowanych standardów, monito-
rowanie i ocena działania całego systemu na podstawie danych generowanych 
przez system oraz wyników badań i ewaluacji, doradzanie w kwestiach poradnic-
twa oraz konsultowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowa-
niem systemu. 

Kolejnym organem powołanym przez ministra właściwego do spraw zabezpie-
czenia społecznego byłaby Agencja Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego 
(APPiO), odpowiadająca za podział środków z dotacji celowych przeznacza- 
nych na realizację zadań w ramach systemu, bieżące monitorowanie świadcze- 
nia usług podstawowych i dodatkowych oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze  
i organizacyjne podmiotów świadczących usługi. Środki finansowe pochodzące  
z budżetu państwa kierowane byłyby do powiatów i samorządów województw 
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przez APPiO w formie dotacji celowej na podstawie określonego algorytmu. 
Środki przyznane w ramach dotacji (ewentualne środki dodatkowe z budżetów 
własnych lub pozyskane ze środków zewnętrznych) powiaty i samorządy woje-
wództw kontraktowałyby w trybie konkursowym podmiotom świadczącym 
usługi (tj. instytucjom niepublicznym). 

W prezentowanym wariancie usługodawcami uprawnionymi do świadczenia 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego są instytucje publiczne (np. instytucje 
pomocy społecznej, powiatowi rzecznicy konsumentów, Państwa Inspekcja  
Pracy, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) i niepubliczne (w tym organi-
zacje pozarządowe, studenckie poradnie prawne oraz prywatne kancelarie 
prawne). Druga grupa podmiotów świadczyłaby usługi kontraktowane w ramach 
systemu, zaś finansowanie oraz zakres świadczonych usług przez podmioty pu-
bliczne wynikałby z dotychczas obowiązujących regulacji prawnych dotyczących 
działania tych instytucji. 

W ramach propozycji przedstawiono również szacunkowe koszty wprowadzenia 
systemu. Na podstawie danych z badań oraz innych źródeł dotyczących kosztów 
prowadzenia poradnictwa szacuje się, że roczny koszt świadczenia usług może 
wynosić ok. 210 mln zł (3 mln potencjalnych beneficjentów systemu x koszt 
jednej porady, który wynosi 70 zł). Doliczenie do tej kwoty wydatków związa-
nych z obsługą systemu zwiększa jego koszt do ok. 263 mln zł rocznie. 

Rozdział drugi niniejszego opracowania – przygotowany przez ekspertów Fun-
dacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – skupia się na metodach udzielania 
porad prawnych i obywatelskich oraz na wspólnych standardach dostarczania 
porad. Rozdział został podzielony na kilka części. W pierwszej i drugiej omówio-
ne zostały przykłady standardów wykorzystywanych w poradnictwie w Polsce  
i na świecie. W części dotyczącej proponowanego katalogu podstawowych stan-
dardów wymieniono standardy, które powinny być stosowane przez wszystkie 
podmioty uczestniczące w systemie. Szczególną uwagę zwraca się tutaj na  
usługi, na które składają się następujące przykładowe standardy: nieodpłatność,  
dostępność usług, rzetelność, jakość, poufność czy samodzielność klienta. Pod-
kreśla się również rolę osób świadczących porady (ich kwalifikacje i merytorycz-
ne przygotowanie) oraz organizację podmiotu świadczącego pomoc prawną 
(warunki lokalowe, zaplecze technicznie). Odrębną, wyróżnioną, część stanowi  
opis metod udzielania porad prawnych i obywatelskich. Zdaniem autorów ‒  
w ramach systemu ‒ należy stosować wszystkie możliwe metody i kanały komu-
nikacji z klientem poszukującym pomocy prawnej lub obywatelskiej, takie jak: 
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porady i informacje osobiste, telefoniczne, pisemne, listowne, drogą elektro-
niczną oraz poprzez broszury o charakterze informacyjnym. W opisie metod, 
zwrócono dodatkowo uwagę na wady i zalety stosowania poszczególnych kana-
łów komunikacji. 

Rozdział trzeci – opracowany przez ekspertów INPRIS – Instytutu Prawa i Spo- 
łeczeństwa – dotyczy wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie 
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Do-
świadczenia innych krajów pokazują, że wykorzystanie nowoczesnych technolo-
gii pozwala w większym stopniu zaspokoić popyt na nieodpłatną pomoc prawną 
i lepiej zorganizować proces jej świadczenia, a tym samym umożliwić efektywne 
i oszczędne realizowanie zadań z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskie-
go. W tej części zaprezentowane zostały poszczególne typy narzędzi, takie jak: 
strony internetowe, systemy wykorzystujące technologie komunikowania się na 
odległość, bazy wzorów pism, zautomatyzowanie generatora pism, elektronicz-
ne składanie dokumentów oraz narzędzia serwisów społecznościowych. Część 
dotycząca stron internetowych opisuje szczegółowe kryteria, według których 
powinny być tworzone serwisy oferujące pomoc prawną, np. dostosowanie 
strony do danej grupy odbiorców, skoordynowanie informacji czy dostępność 
dla osób niepełnosprawnych. Ponadto, na końcu rozdziału przedstawiono reko-
mendacje dla przyszłego systemu poradnictwa w Polsce, zwracając uwagę na 
konieczną unifikację systemu elektronicznej informacji prawnej oraz wprowa-
dzenie mechanizmów promowania stosowania nowych technologii w funkcjo-
nowaniu całego systemu. 

W rozdziale czwartym, opracowanym przez ekspertów INPRIS – Instytutu Prawa 
i Społeczeństwa, dotyczącym oceny wpływu systemu poradnictwa na politykę 
społeczną i wymiar sprawiedliwości przedstawiono trzy kanały oddziaływania. 
Po pierwsze, przewiduje się, że system może służyć skutecznemu i efektywnemu 
realizowaniu zadań z zakresu polityki społecznej. Nie bez znaczenia może być 
również wspomaganie administracji publicznej w osiąganiu celów polityki spo-
łecznej, dzięki samodzielnemu zaangażowaniu obywateli, „uzbrojonych” w zdo-
bytą wiedzę prawną. Po drugie, system poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
może posiadać funkcje sygnalizacyjne. Polega to na identyfikacji i analizie pro-
blemów, z jakimi borykają się obywatele, co przyczynia się do tworzenia polityki 
społecznej opartej na informacjach o problemach najbardziej dotkliwych lub 
najtrudniejszych do rozwiązania dla obywateli. Po trzecie, istnieje szansa, że 
otrzymanie dobrej jakościowo pomocy prawnej lub obywatelskiej przyczyni się 
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do wcześniejszego rozwiązywania problemów klientów. Może to mieć bez- 
pośredni wpływ na wymiar sprawiedliwości: właściwa decyzja o skorzystaniu  
z drogi sądowej lub nawet rezygnacja z tej ścieżki postępowania dzięki samo-
dzielnemu rozwiązaniu problemu może wpłynąć na mniejsze obciążenie sądów. 
Z drugiej strony, istnieje zagrożenie, że zwiększona dostępność pomocy prawnej 
spowoduje przekształcania niektórych konfliktów beneficjentów w spory praw-
ne i tym samym większe obciążenia wymiaru sprawiedliwości pracą – brak  
jest jednak wiarygodnych danych, które pozwoliłby na oszacowanie takiego 
zagrożenia. 

Rozdział piąty – autorstwa ekspertów INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa 
– został poświęcony informacjom o zasobach wiedzy, materiałach i opracowa-
niach dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach projek-
tu udało się zgromadzić obszerne źródła, na które składają się przede wszystkim: 
pełna dokumentacja opracowań krajowych i zagranicznych ekspertów INPRIS, 
wyniki badań zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych, tłumaczenia 
anglojęzycznej literatury przedmiotu, wyniki konsultacji społecznych modelo-
wych rozwiązań systemu poradnictwa w Polsce, wskazania co do stron interne-
towych poświęconych dostępowi do prawa i wymiaru sprawiedliwości oraz inne 
raporty i publikacje polskie oraz zagraniczne. Jest to jedyny obecnie tak obszer-
ny zbiór wiedzy na temat problematyki pomocy prawnej, obejmujący swoim 
zakresem zarówno opracowania teoretyczne, jak i przykłady praktycznego za-
stosowania różnych rozwiązań systemowych. Wszystkie przedstawione źródła 
zostały dokładnie opisane oraz zawierają bezpośrednie odnośniki do stron  
internetowych i dokumentów w formie elektronicznej. 

Opracowanie zakończone jest wskazaniami co do polityki państwa. Zostały  
one opracowane przez ekspertów INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa. 
Zestawienie zawiera rekomendacje o różnym charakterze. Rekomendacje  
o charakterze ogólnym wskazują na najważniejsze elementy dla organizacji  
systemu poradnictwa. Są one ważne dla prac strategicznych rządu. Z kolei  
rekomendacje bardzo szczegółowe, dotyczące poszczególnych elementów mo-
delu, stanowią precyzyjne wskazówki do podjęcia konkretnych decyzji przez 
władze publiczne. 

Podsumowaniem wszystkich rekomendacji jest opracowanie wskazujące na 
najważniejsze zmiany prawne warunkujące powstanie skutecznego systemu 
poradnictwa, w tym wprowadzenie nowej regulacji dotyczącej nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego. 
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ROZDZIAŁ I. ZAKRES ORAZ SPOSÓB ORGANIZACJI  
SYSTEMU PORADNICTWA PRAWNEGO  
I OBYWATELSKIEGO (PPIO) 
 

I.1.  KONCEPCJA PIERWSZA  
(opracowanie INPRIS ‒ Instytutu Prawa  
i Społeczeństwa; koncepcja wspierana przez Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych) 

 

Krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych porad prawnych  
i obywatelskich 
 
Do korzystania z bezpłatnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
powinny być uprawnione osoby, które spełniają jednocześnie kryteria podmio-
towe (uzyskują w gospodarstwie domowym dochody na członka tego gospodar-
stwa niższe niż określone w modelu lub spełniają inne warunki) oraz kryteria 
przedmiotowe (ich problem prawny mieści się w klasyfikacji problemów praw-
nych, w odniesieniu do których poradnictwo jest finansowane). Jeśli chodzi  
o niespersonalizowaną informację prawną, dostęp powinien być powszechny. 

Kryteria dostępu (zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe) powinny być okre-
sowo weryfikowane i ewentualnie poszerzane, w zależności od rozpoznanych 
potrzeb i istniejących możliwości finansowych i organizacyjnych systemu. 

Należy też podkreślić, że ograniczenie dostępu do systemu poradnictwa za po-
mocą kryteriów podmiotowych i przedmiotowych nie oznacza, że z udzielania 
porad w ramach systemu wykluczone byłyby podmioty, które udzielałyby  
ich nieodpłatnie także osobom niespełniającym tych kryteriów, finansując tę 
działalność z innych źródeł. 

Celem systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest dostarczenie jak 
najbardziej użytecznej pomocy jak największej grupie obywateli przy zachowa-
niu minimalnych kosztów, tzn. stworzenie systemu skutecznego merytorycznie  
i efektywnego ekonomicznie. W istniejącym stanie rzeczy można dostrzec dwie 
główne przeszkody dla realizacji tego celu: 
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 ograniczenia finansowe: należy się spodziewać, że zaspokojenie całego 
popytu na nieodpłatną pomoc prawną nie będzie możliwe z przyczyn  
finansowych; 

 trudności organizacyjne: realizacja wskazanego zamierzenia wymaga 
stworzenia zintegrowanego systemu pomocy, w szczególności powiąza-
nia systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego z działalnością porad-
niczą prowadzoną obecnie przez podmioty państwowe, samorządowe, 
prywatne-komercyjne i prywatne-niekomercyjne. 

Z tych względów w proponowanym systemie poradnictwo powinno być kie- 
rowane do tych osób i takich obszarów przedmiotowych, w których istnieją  
największe niezaspokojone potrzeby prawne, oraz takich obszarów, w których 
istniejąca pomoc nie jest wystarczająca. Ponadto, ze względu na duże rozpro-
szenie i niekiedy znaczną specjalizację podmiotów udzielających dziś pomocy, 
przyszły system poradnictwa musi uzupełniać istniejące kanały świadczenia po-
mocy prawnej i koordynować je, a nie budować kanały równoległe czy konku-
rencyjne. Zachowanie tego warunku powinno mieć jednocześnie pozytywne 
skutki finansowe (por. opracowanie dr. hab. Waldemara Florczaka pt. Próba 
wyceny średniorocznych makroekonomicznych kosztów bieżącego i przyszłego 
systemu nieodpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce, INPRIS, 
Warszawa 20131). Ten cel można osiągnąć wtedy, jeżeli finansowaniem z sys- 
temu nie obejmie się takich typów problemów, które są objęte istniejącym  
systemem poradnictwa państwowego i samorządowego (kryterium przedmio-
towe), oraz wtedy, kiedy z uczestnictwa w systemie wyłączone będą takie  
osoby, które są w stanie korzystać z pomocy oferowanej na rynku (kryteria 
podmiotowe). 

Gdy chodzi o trudności finansowe, należy w szczególności brać pod uwagę  
istniejące oszacowania popytu na pomoc prawną. Można ich dokonywać na 
kilka sposobów (por. Próba wyceny średniorocznych..., op. cit.), ale gdy chcemy 
uzyskać informację na temat przedmiotowej i podmiotowej struktury popytu, 
należy – w istniejącym dziś stanie wiedzy – opierać się na badaniach ankie- 
towych osób korzystających z porad. Próbę oszacowania popytu tą metodą 
przedstawia Tabela 1. 

                                                        
1  Opracowanie jest dostępne na stronie www.inpris.pl w zakładce „Publikacje”.  
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Tabela 1:  Szacowany popyt na pomoc prawną2 

 Częstość 
problemów 
prawnych,  

w przypadku 
których  

poszukiwano 
pomocy  
prawnej 

Liczba  
problemów 
w tysiącach 

 
Dolna granica 

przedziału 
oszacowania 
(ufność 95%) 

Liczba  
problemów 
w tysiącach 

 
Górna granica 

przedziału 
oszacowania 
(ufność 95%) 

Prawo rodzinne 0,20 1281,06 1486,81 

Prawo cywilne i procedura cywilna 0,15 960,98 1145,84 

Prawo spadkowe 0,15 937,51 1120,76 

Zabezpieczenia społeczne  
(ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna) 

0,10 602,45 755,9 

Prawo pracy 0,09 579,34 730,41 

Prawo mieszkaniowe 0,09 570,18 720,21 

Prawo finansowe 0,06 339,4 460,1 

Inne 0,05 316,82 434,07 

Prawo karne i postępowanie karne,  
prawo karne wykonawcze 

0,04 214,02 313,3 

Prawo administracyjne i procedura  
administracyjna 

0,03 185,34 278,8 

Prawo rzeczowe 0,03 148,23 233,33 

Ogółem  6135,34 7679,54 

 

Zgodnie z danymi wskazanymi w tabeli, w obecnej sytuacji, w okresie pięciu lat 
w Polsce poszukuje się rozwiązania od 6,135 mln do 7,680 mln problemów 
prawnych3. Na tej podstawie można – z zastrzeżeniem, że jest to bardzo nie-                                                         
2 Tabelę opracowano na podstawie danych pochodzących z następujących badań: badanie ogólnopolskie  

na reprezentatywnej próbie osób dorosłych, badanie na celowej próbie osób korzystających z nieod- 
płatnej pomocy prawnej (badania te zostały zrealizowane przez Instytut Spraw Publicznych, więcej: 
http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty/60-korzystajacy-i-niekorzystajacy-z-poradnictwa-prawnego-i-
obywatelskiego), badanie ewaluacyjne dotyczące programów poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
(Raport końcowy. Ocena wdrożonych programów z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego realizowanych w projektach konkursowych wyłonionych w ramach konkursów:  
nr DWF_5.4.2_2_2008 oraz DWF_5.4.2_5_2010 – Tworzenie i wdrażanie programów z zakresu poradni- 
ctwa prawnego i obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, PSDB, 2011), ba- 
danie ewaluacyjne przeprowadzone przez fundację „Familijny Poznań” (więcej: http://www.inpris.pl/ 
fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/Raport_mid-term-_Monitoring_i_ewaluacja_Projektu_ 
Sie%C4%87_BPPiIO_ost..pdf). Obliczenie liczby spraw będące podstawą tej tabeli oraz danych w Tabe- 
lach 6 i 7 przedstawia opracowanie pt. W stronę empirycznego modelu pomocy prawnej autorstwa  
dr. Jana Winczorka, INPRIS, Warszawa 2013. 

3  Liczba ta odnosi się do problemów, których rozwiązania poszukuje się u doradców działających zarówno 
komercyjnie, jak i niekomercyjnie. 
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dokładne – szacować popyt na nieodpłatną pomoc prawną na 1,022 mln do  
1,689 mln problemów rocznie4, co przekłada się na kilkukrotnie większą liczbę 
udzielanych porad prawnych i daje podstawy do ostrożnego szacowania kosztów 
poradnictwa. Trzeba jednak podkreślić, że liczba ta nie uwzględnia faktu, że  
z chwilą uruchomienia systemu, popyt na nieodpłatną pomoc prawną najpew-
niej wzrośnie, zwłaszcza w dłuższym okresie. Wzrost ten jest w istniejącym  
stanie wiedzy trudny do oszacowania. 

W ramach istniejącego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego finan-
sowanego ze środków PO KL koszt godzinowy porady, bez uwzględnienia kosz-
tów pośrednich, oszacowano na 75 do 150 złotych brutto, zaś koszty pośrednie 
wyniosły aż 66% całkowitych kosztów projektu (tj. 34% środków przeznaczono 
na wynagrodzenia doradców). Przyjęcie, że w nowo powstałym systemie koszty 
pracy utrzymywałyby się na zbliżonym poziomie, pozwala na dokonanie bardzo 
niedokładnego oszacowania całkowitych kosztów funkcjonowania postulowane-
go systemu. Przy (arbitralnym i konserwatywnym) założeniu, że rozwiązanie 
jednego problemu prawnego wymaga średnio dwóch godzinnych spotkań przy 
średniej stawce 112,50 zł brutto za godzinę (a więc, że nakład pracy na realizację 
zadań poradniczych systemu wynosi od 2,045 do 3,379 mln roboczogodzin5), 
oznacza to nakłady na koszty pracy w wysokości od 230 do 380 mln zł rocznie. 
Jeśli założyć, że wskutek stabilizacji i unifikacji systemu można obniżyć koszty 
pośrednie o połowę w stosunku do stanu istniejącego – to znaczy do 33%  
kosztów całkowitych (co jest założeniem całkowicie arbitralnym) – należy dojść 
do wniosku, że całkowity koszt powszechnego systemu poradnictwa prawnego 
będzie wynosić od 349 do 576 mln zł rocznie. 

Kwota ta jest zgodna z oszacowaniem obliczonym za pomocą metod uwzględ-
niających przybliżone koszty ponoszone przez organizacje poradnicze (ale nie 
uwzględniających struktury przedmiotowej i podmiotowej poradnictwa), przed-
stawionym we wspomnianym wyżej opracowaniu pt. Próba wyceny średnio-
rocznych makroekonomicznych kosztów... (op. cit.). Całkowity koszt systemu 
poradnictwa szacuje się tam na 514 mln złotych rocznie.                                                         
4  Oszacowanie to zostało obliczone w następujący sposób: przyjęto, że roczna liczba osób poszukujących 

pomocy prawnej to 1/3 podanego wyżej przedziału dla pięciu lat (co wynika z założenia, że mamy tu do 
czynienia z „efektem zapominania” o dawniejszych problemach) i że liczba osób poszukujących pomocy 
prawnej u doradców działających niekomercyjnie wynosi od 1/2 do 2/3 wszystkich osób poszukujących 
pomocy prawnej (co pośrednio wynika z posiadanych danych). Ze względu na arbitralność tych założeń 
oszacowanie może być nietrafne. 

5  Co wynika z przemnożenia przedziału wskazanego wyżej przez 2 godziny. 
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Należy jednocześnie podkreślić, że żadna ze wskazanych kwot nie uwzględnia 
wspomnianego wyżej wzrostu popytu – w porównaniu do stanu istniejącego. 
Kalkulacja ta nie uwzględnia również możliwości świadczenia pomocy prawnej 
na odległość (za pomocą internetu lub telefonu) lub w technice unbundled,  
co mogłoby znacznie obniżyć koszty porad. 

Istotne ograniczenie kosztów można osiągnąć, jeśli się wprowadzi ograniczenia 
przedmiotowe w dostępie do poradnictwa. Koszty będą tu stanowić odpowiedni 
ułamek podanych wyżej kwot zgodnie z Tabelą 1. Należy jednak liczyć się z moż-
liwością, że obniżanie kosztów pośrednich przy mniejszej skali systemu będzie 
trudniejsze. Skalę kosztów przy takich założeniach pokazuje Tabela 2.  
Tabela 2:  Oszacowanie kosztów poradnictwa przy zastosowaniu kryteriów 

przedmiotowych6. 

 Częstość  
problemów 
prawnych,  

w przypadku 
których  

poszukiwano 
pomocy  
prawnej 

Koszt  
poradnictwa 

w tysiącach zł, 
rocznie 

 
Dolna granica 

przedziału 
oszacowania 

Koszt  
poradnictwa  

w tysiącach zł, 
rocznie 

 
Górna granica 

przedziału 
oszacowania 

Prawo rodzinne 0,20 72788 111511 

Prawo spadkowe 0,15 53268 84057 

Prawo cywilne i procedura cywilna 0,15 54601 85938 

Zabezpieczenia społeczne  
(ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna) 

0,10 34230 56693 

Prawo mieszkaniowe 0,09 32397 54016 

Prawo pracy 0,09 32917 54781 

Prawo finansowe 0,06 19284 34508 

Inne 0,05 18001 32555 

Prawo karne i postępowanie karne,  
prawo karne wykonawcze 

0,04 12160 23498 

Prawo rzeczowe 0,03 8422 17500 

Prawo administracyjne i procedura  
administracyjna 

0,03 10531 20910 

Ogółem  348598 575965                                                         
6 Podobne wyniki (mieszczące się w podanych przedziałach) można uzyskać także poprzez wyjście od 

całkowitej kwoty kosztów obliczonej metodą kosztową, przedstawioną w opracowaniu dr hab. Waldema- 
ra Florczaka pt. „Próba wyceny średniorocznych makroekonomicznych kosztów bieżącego i przyszłego 
systemu nieodpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce”, INPRIS, Warszawa 2013. 
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Jak pokazuje tabela, także w sytuacji ograniczenia systemowo finansowanego 
systemu do tylko niektórych typów spraw należy liczyć się z kosztami prze- 
kraczającymi 100 mln zł rocznie. Dotyczy to zwłaszcza systemu, w którym  
finansowane byłyby porady z zakresu prawa rodzinnego, a więc dziedziny,  
w której porady prawne są poszukiwane najczęściej. Należy też zauważyć,  
że z powodu braku danych tabela ogranicza się do szerokich dziedzin prawa, 
nie uwzględnia ewentualności wyłączenia części z nich jako niefinansowanych 
przez system. 

Dalsze ograniczenie kosztów systemu można uzyskać, jeśli skierujemy pomoc  
w jego ramach jedynie do tych osób, które nie są w stanie korzystać z pomocy 
prawnej oferowanej na zasadach rynkowych. Jako istotna bariera, a tym samym 
kryterium dostępu do systemu pomocy nieodpłatnej, wskazywany jest tu naj-
częściej niski dochód potencjalnych beneficjentów. Poniższa tabela pokazuje 
szacunkowe koszty systemu poradnictwa dla przyjętych kryteriów przedmioto-
wych i dochodowych. Dla przykładu, przy założeniu, że kryterium dochodowe 
wynosi 1500 zł na osobę w gospodarstwie domowym miesięcznie, a system 
oferuje porady z zakresu prawa rodzinnego, koszt jego funkcjonowania jest sza-
cowany na 33.870 mln do 58.238 mln zł7. W konsekwencji, koszty systemu dla 
wybranych kryteriów przedmiotowych można obliczyć poprzez zsumowanie 
kosztów podanych w tabeli dla danego kryterium dochodowego. Koszty podane 
w ostatnim wierszu tabeli („Ogółem”) stanowią oszacowanie kosztów dla syste-
mu bez kryteriów przedmiotowych. 

Doświadczenia zagraniczne wskazują jednak dobitnie, a badania polskie po-
twierdzają, że korzystanie z pomocy prawnej nie jest wprost zależne od  
uzyskiwanego dochodu. Bariery dostępu zidentyfikowane w badaniach obej- 
mują także niepełnosprawność lub długotrwałą chorobę, przynależność do  
niektórych grup socjodemograficznych, status migranta czy niskie wykształcenie. 
Oznacza to, że osoby uzyskujące względnie wysokie dochody, ale należące  
do wymienionych „grup ryzyka”, również narażone są na trudności w dostępie 
do pomocy prawnej. Co więcej, niektóre typy problemów prawnych występują 
częściej wśród niektórych kategorii beneficjentów. Pokazuje to także poniższa 
tabela. 

                                                         
7  Duża niedokładność oszacowań wynika z braku danych o wystarczającej liczebności obserwacji. 
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Tabela 3:  Oszacowanie kosztów systemu dla kryteriów dochodowych i przed-
miotowych, wartości w tysiącach złotych rocznie8. Kategorie dochodu 
to miesięczny dochód netto na osobę w gospodarstwie domowym. 

 Do 500 zł Do 1000 zł Do 1500 zł Do 2000 zł Do 3000 zł 
 dolna 

granica
oszac.

górna 
granica 
oszac.

dolna 
granica
oszac.

górna 
granica 
oszac.

dolna 
granica
oszac.

górna 
granica 
oszac.

dolna 
granica
oszac.

górna 
granica 
oszac.

dolna 
granica 
oszac. 

górna 
granica 
oszac. 

Prawo  
rodzinne 7931 17250 21227 38781 33870 58238 49855 81971 60674 97992 

Prawo  
cywilne  
i procedura  
cywilna 

3480 10002 13246 26765 27195 48491 41419 69879 55800 91062 

Zabezpieczenia 
społeczne  
(ubezpieczenia 
społeczne,  
pomoc  
społeczna) 

2578 8342 10256 22039 17355 33641 22352 41627 28024 50453 

Prawo pracy 1552 6281 3243 9917 8830 19964 13302 27449 22304 41736 
Prawo  
mieszkaniowe 1229 5571 4510 12287 8636 19640 12314 25848 15063 30380 

Prawo  
spadkowe 1072 5211 6570 15923 13743 27974 22966 42562 30905 54781 

Inne 627 4100 4143 11615 7104 17026 11333 24243 14666 29743 
Prawo  
administracyjne  
i procedura  
administracyjna 

627 4100 2199 7833 4308 12024 6521 16085 10341 22671 

Prawo  
rzeczowe 490 3717 2716 8882 3946 11345 5959 15086 9180 20720 

Prawo  
finansowe 490 3717 1864 7124 2881 9278 3581 10686 4661 12752 

Prawo karne  
i postępowanie 
karne,  
prawo karne  
wykonawcze 

490 3717 2370 8185 4857 13037 8231 19050 10147 22346 

Ogółem 20568 72008 72344 169351 132724 270656 197832 374486 261764 474635  
Płynie stąd wniosek, że ograniczenia podmiotowe nie powinny być bezwyjątko-
we, a już z pewnością nie powinny ograniczać się wyłącznie do osób najuboż-
szych, definiowanych jako osiągające dochody poniżej minimum socjalnego.                                                         
8 Dane zaokrąglono do pełnych tysięcy, aby zwiększyć czytelność tabeli. Podobne wyniki (mieszczące się  

w podanych przedziałach) uzyska się także poprzez wyjście od całkowitej kwoty kosztów obliczonej 
metodą kosztową, przedstawionej w opracowaniu dr hab. Waldemara Florczaka pt. „Próba wyceny 
średniorocznych makroekonomicznych kosztów…” op. cit. 
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Przemawiają za tym także spodziewane społeczne zyski z wdrożenia systemu 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Warto wreszcie zauważyć, że podane kwoty kosztów mogą ulec znacznemu  
obniżeniu ze względu na fakt, że popyt na poradnictwo prawne jest już  
dziś częściowo zaspokajany, w tym także nieformalnie, i stan ten może się  
utrzymać także po uruchomieniu postulowanego systemu pomocy prawnej.  
Rozumowanie wspierające ten wniosek przedstawione jest w szczegółach  
w opracowaniu Próba wyceny średniorocznych makroekonomicznych kosztów…  
Szacowane są w nim koszty wdrożenia systemu, po odjęciu kosztów obecnie 
ponoszonych i przy założeniu o utrzymaniu się popytu na dzisiejszym poziomie, 
na kwotę w przedziale 132–219 mln zł (kwota oczekiwana to 176 mln zł), bez 
uwzględniania kryteriów podmiotowych i przedmiotowych. W konsekwencji, 
zastosowanie kryteriów podmiotowych i przedmiotowych w dostępie do przy-
szłego systemu pomocy prawnej wiązałoby się z koniecznością poniesienia  
odpowiedniego ułamka tej kwoty, zgodnie z tabelami przedstawionymi wyżej 
(wspomniane opracowanie zawiera takie oszacowanie dla kryteriów przed- 
miotowych i podmiotowych). Należy zwrócić jednocześnie uwagę na istotną 
niepewność prezentowanego tam wyniku, wynikającą z braków danych i ich 
niewystarczającej jakości. Nie jest w szczególności rzeczą trywialną określenie 
zachowań osób korzystających dziś z usług oferowanych przez niektóre organi-
zacje publiczne ani też związku pomiędzy stosowanymi kryteriami podmioto- 
wo-przedmiotowymi a ostateczną strukturą popytu. W związku z tym należy  
rekomendować zastosowanie kryteriów podmiotowo-przedmiotowych, kierując 
się zasadą ostrożności (precautionary principle). 

Gdy chodzi o trudności organizacyjne, należy uwzględnić ustalenia powzięte  
w toku analizy danych zastanych przeprowadzonej przez INPRIS. Przedstawia  
je poniższa tabela. Wskazuje ona, że obecnie istnieje wiele podmiotów świad-
czących nieodpłatną pomoc i informację prawną (bez względu na to, jak ta dzia-
łalność bywa opisywana przez same wykonujące ją podmioty) i że odbywa się  
to niekiedy w znacznej skali. 

Z tych przyczyn niecelowe wydaje się rozwijanie w ramach systemu finansowa-
nego ze środków publicznych równoległego systemu poradnictwa w zakre- 
sie niektórych spraw, zwłaszcza spraw konsumenckich i prawa pracy. Należy 
także zwrócić uwagę na przygotowywany projekt zmian kodeksu postępowania 
karnego, przewidujący powszechność dostępu do pomocy prawnej w spra- 
wach karnych, co może prowadzić do niecelowości finansowania poradnictwa  
z zakresu prawa karnego. 
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Tabela 4: Podmioty świadczące nieodpłatną pomoc prawną. Podmioty ozna-
czone kursywą mogłyby ubiegać się o finansowanie swoich usług  
w ramach projektowanego systemu9. 

Podmioty Liczba porad lub osób które uzyskały pomoc10 

Podmioty zrzeszone w Związku Biur Porad 
Obywatelskich   35 000 

Biura porad prawnych i obywatelskich 
finansowane w ramach PO KL   95 000 

Kliniki prawa   13 000 

Rzecznik Praw Obywatelskich   27 000 

Biura obsługi interesanta w sądach  
powszechnych b.d. 

Państwowa Inspekcja Pracy 670 000 

Powiatowi rzecznicy konsumentów 415 000 

Ośrodki pomocy społecznej  
oraz powiatowe centra pomocy rodzinie 

udzielono „pomocy specjalistycznej”  
144 000. rodzin11 

Ośrodki pomocy pokrzywdzonym  
przestępstwem   14 000 

Urzędy skarbowe wraz z infolinią b.d. 

Prokuratura b.d. 

Rzecznik Praw Dziecka   30 000 

Rzecznik Praw Pacjenta   20 000 

Rzecznik Ubezpieczonych   14 000  
Wprowadzenie systemu opierającego się na jakichkolwiek kryteriach dostę- 
pu wiąże się z koniecznością kontroli tego, czy osoby poszukujące pomocy  
takie kryteria spełniają. Prowadzi to do zwiększenia wydatków na administrację  
i kontrolę w systemie. 

Trzeba jednak zauważyć, że koszty kontroli i jej złożoność można znacznie obni-
żyć przez zastosowanie kontroli następczej, to znaczy odbywającej się poprzez 
weryfikację oświadczeń o statusie majątkowym składanych przez beneficjenta 
pomocy w chwili ubiegania się o pomoc, już po udzieleniu mu pomocy. Ciałem 
właściwym do takich działań powinna być Rada Pomocy Prawnej na poziomie                                                         
  

9 Na podstawie wyników opracowania pt. „Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych 
zastanych”, INPRIS, Warszawa 2012. 

10 Ponieważ poszczególne podmioty świadczące pomoc posługują się odmiennymi kategoriami statystycz-
nymi, dane w tabeli nie mogą być sumowane, a ich odnoszenie do danych z wyżej przedstawionych tabel 
szacujących popyt na pomoc prawną powinno być przeprowadzane z dużą ostrożnością. 

11 Kategoria „pomoc specjalistyczna” obejmuje zarówno pomoc prawną, jak i pomoc innego rodzaju, np. 
psychologiczną.  
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centralnym albo powiatowe jednostki pomocy prawnej12, zaś weryfikacja po-
winna przebiegać we współpracy z odpowiednim urzędem skarbowym lub 
ośrodkiem pomocy społecznej. Weryfikacja dotyczyłaby jedynie części składa-
nych oświadczeń, wytypowanych do tego celu. W przypadku stwierdzenia naru-
szenia zasad dostępu do systemu pomocy, organ właściwy do prowadzenia we-
ryfikacji dochodziłby od nieuprawnionego beneficjenta zwrotu poniesionych 
kosztów w trybie administracyjnym (wraz z kosztami samej kontroli i egzekucji). 

Należy też zauważyć, że opłacalność ponoszenia tego rodzaju wydatków jest 
również zależna od szacowanej skali oszczędności, które można uzyskać w po-
równaniu do systemu powszechnego i skali kontroli następczej. W przypadku 
systemu zbliżającego się skalą do systemu powszechnego koszty kontroli mogą 
przewyższać oszczędności związane z wyłączeniem części osób z dostępu do 
systemu. Jednak w przypadku systemu o ograniczonym zasięgu, koszty takie 
powinny być znacząco niższe niż oszczędności. 

Wreszcie, proces kontroli może ponadto zostać usprawniony przez zastosowa- 
nie odpowiednich algorytmów doboru oświadczeń do kontroli, pozwalających 
na ograniczenie kontroli do takich oświadczeń, w przypadku których zachodzi 
zwiększone prawdopodobieństwo wyłudzenia usług. 
 

Organizacja systemu poradnictwa 
 
Propozycja zakłada stworzenie systemu, który łączy w sobie centralną rolę Rady 
Pomocy Prawnej funkcjonującej na poziomie kraju z lokalną samodzielnością 
jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatu odpowiedzialnego  
za wdrażanie i realizację systemu poradnictwa. 

System powinien być oparty na samorządzie lokalnym na poziomie powiatu  
i być finansowany z budżetu centralnego w systemie zadań zleconych. 

Dotacje przeznaczone na system poradnictwa – zgodnie z zasadami finansów 
publicznych – trafiać powinny za pośrednictwem wojewodów do samorządu                                                         
12  Na marginesie warto zauważyć, że celowe wydaje się przeniesienie kompetencji do udzielania pomocy 

prawnej do wyspecjalizowanego organu administracji także w odniesieniu do postępowań sądowych.  
Pozwoliłoby to sądom na skoncentrowanie się na ich głównych zadaniach, bez potrzeby rozpatrywania 
wniosków o przyznanie pomocy z urzędu i weryfikowania oświadczeń stron w tym zakresie. Specjalizacja 
w zakresie rozpoznawania wniosków o udzielenie pomocy prawnej powinna również zwiększyć efektyw-
ność samego tego procesu, co będzie miało pozytywne skutki dla beneficjentów pomocy i dla budżetu 
państwa. 
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powiatowego w kwocie wyliczonej według określonego algorytmu uwzględnia-
jącego czynniki istotne ze względu na lokalne potrzeby poradnictwa (m.in. bez-
robocie, mieszkalnictwo, poziom ubóstwa, demografia itd. – bliższe wskazówki 
znajdują się w części dotyczącej popytu na poradnictwo). Ustalenie funkcjo- 
nalnych mechanizmów finansowania powinno uwzględniać wady i zalety już 
obowiązujących systemów finansowania centralnego zadań realizowanych przez 
samorząd lokalny. Chodzi tu np. o algorytm podziału środków z Funduszu Pracy 
na aktywizację zawodową realizowaną przez powiatowe urzędy pracy, algorytm 
ustalania wysokości oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie edukacji  
w jednostkach samorządu terytorialnego czy mechanizm finansowania, two- 
rzenia i funkcjonowania centrów pomocy rodzinie. Dysponentem środków  
przeznaczonych na finansowanie poradnictwa byłby minister właściwy dla tej 
tematyki (może to być Minister Sprawiedliwości lub Minister Pracy i Polityki 
Społecznej). 

Uzupełniającym lub – gdyby nie udało się przekonać władz do oparcia systemu 
na systemie zadań zleconych – alternatywnym rozwiązaniem byłoby finansowa-
nie systemu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ujęte w projekty 
systemowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub w programie 
krajowym. Środki trafiać miałyby do samorządu lokalnego. Rozwiązanie, które  
z racji rozpoczynającego się okresu programowania funduszy europejskich  
zapewniłoby stabilne finansowanie na okres 7–9 lat, pozwoliłoby przetestować 
rozwiązania oraz zbudować sieć i system, których utrzymanie musiałby przejąć 
budżet publiczny. Ważnymi mankamentami takiego rozwiązania są ograniczenia 
czasowe oraz procedury rozliczeń, stanowiące utrudnienie w realizacji projektu, 
jak również generujące dodatkowe, wysokie koszty obsługi takich działań. 

Za umiejscowieniem poradnictwa na poziomie powiatu przemawiają istotne 
argumenty: 

1. Nie ma odpowiedniej liczby podmiotów prywatnych (niepublicznych) 
mogących świadczyć poradnictwo na terenie całego kraju (w każdej 
gminie, w każdym powiecie). 

2. Poziom powiatu jest najbardziej odpowiedni, bowiem na tym szcze- 
blu funkcjonują już instytucje, których ustawowym obowiązkiem jest  
świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej – powiatowe centra pomocy  
rodzinie oraz powiatowi rzecznicy konsumentów. 

3. Poziom powiatu zapewnia bliskość usług dla obywateli. Z tej bliskości 
wynikają także znajomość spraw charakterystycznych dla powiatu, 
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pewna znajomość grup zmarginalizowanych, środowiska osób korzysta-
jących z pomocy społecznej itp. 

4. Współistnienie na poziomie powiatów podmiotów publicznych i niepu-
blicznych, świadczących różne rodzaje pomocy, zapewni komplementar-
ność nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Na pozio-
mie powiatu są obecne m.in. oddziały ZUS, urzędy skarbowe, Państwowa 
Inspekcja Pracy, biura obsługi interesantów w sądach. Na tym poziomie 
najłatwiej zawiązać lokalne sieci współpracy i wymiany informacji. 

5. Zdecydowanie mniejsza niż w gminie liczba zadań publicznych świad-
czonych przez władze powiatu, co w przypadku porad dotyczących  
konfliktu z administracją samorządową stwarza mniejsze prawdopodo- 
bieństwo konfliktu interesów, w którym powiat odpowiadałby za porady 
dotyczące konfliktu na linii obywatel – władze powiatu. 

Ryzyko i potencjalne trudności wiążą się z możliwością występowania nierów-
nego dostępu do poradnictwa w zależności od aktywności i sprawności danego 
powiatu. Sposobem na minimalizowanie tego ryzyka jest dbanie o jakość i spój-
ność systemu przez działającą na szczeblu krajowym silną Radę Pomocy Prawnej. 
To na jej poziomie formułowane byłyby standardy i wytyczne co do sposobu 
realizacji poradnictwa (szczegóły niżej). 

W omawianej koncepcji każdy powiat realizuje zadania związane z poradnic-
twem poprzez wyspecjalizowaną jednostkę, której działanie i sposób funkcjo-
nowania zależałby – zgodnie z zasadami samodzielności samorządu terytorial-
nego – od woli i decyzji władz powiatowych. Z pewnością jednak skala zadań  
i stopień trudności wymagałyby, aby to była jednostka (osoba) odpowiednio 
umocowana w strukturach samorządu oraz posiadająca odpowiednią specjaliza-
cję w zakresie poradnictwa. Możliwe są tu różne rozwiązania: rzecznik prawny 
wybierany przez radę powiatu, pełnomocnik starosty, centrum (ośrodek) porad 
prawnych i obywatelskich, rada prawna itd.).  

Kluczowe jest określenie zadań takiej jednostki: 
 zdobywanie i weryfikowanie informacji o możliwościach uzyskania bez-

płatnych porad na terenie powiatu (przede wszystkim: rzecznik Kon- 
sumenta, sądowe biuro obsługi interesanta, urząd skarbowy, oddział 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ośrodek pomocy społecznej, powia-
towy ośrodek pomocy rodzinie); 

 tworzenie lokalnej sieci współpracy instytucji poradniczych; 
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 zbieranie informacji o ogólnokrajowych możliwościach uzyskania infor-
macji i porad telefonicznych oraz internetowych, a także informowanie 
zainteresowanych obywateli o takich możliwościach; 

 współpraca z Radą Pomocy Prawnej; 
 współpraca z usługodawcami, którzy uzyskali wpis na listę podmiotów 

udzielających porad w ramach systemu; 
 prowadzenie lokalnego wykazu usługodawców ze szczegółowymi i aktu-

alnymi informacjami dotyczącymi ich specjalizacji, godzin otwarcia, za-
kresu usług; 

 weryfikowanie (poprzez odbiór odpowiedniego oświadczenia upraw-
nień beneficjentów do otrzymania porady i kierowanie ich do usługo-
dawców poprzez wskazanie listy podmiotów udzielających porad bądź 
kierowanie beneficjentów do innych wyspecjalizowanych instytucji, któ-
re udzielają porad w ramach swoich ustawowych obowiązków (np. PIP, 
rzecznik konsumenta); 

 udzielanie w miarę możliwości prostych bezpośrednich informacji praw-
nych zgłaszającym się osobom. 

Zaproponowany system polegałby więc na tym, że w powiecie jest wyspecjali-
zowana jednostka, do której trafiają potrzebujące osoby, a która kieruje klienta 
(o ile spełni kryteria dostępu) do punktów poradnictwa lub wskazuje mu inne 
możliwości uzyskania wsparcia. System powinien być maksymalnie odformali-
zowany, spełnienie kryteriów byłoby weryfikowane na podstawie oświadczenia 
ze strony oczekującego porady (część oświadczeń podlegałaby później wyryw-
kowej weryfikacji). 

W tej koncepcji powiat nie prowadzi postępowań konkursowych, przetargów  
i nie powierza nikomu prowadzenia poradnictwa, tylko dysponuje listą certyfi-
kowanych przez Radę Pomocy Prawnej podmiotów (organizacje pozarządowe, 
kancelarie prawne, doradcy prawni, kliniki prawa), z którymi zawierałby umowy 
ramowe na współpracę w ramach poradnictwa i których usługi proponowałby 
beneficjentowi. Umowy zawierałby tylko z tymi podmiotami, które zdecydują się 
podjąć współpracę na proponowanych warunkach. Klient podejmowałby decy-
zję, z czyjej pomocy skorzysta. Rozliczenia odbywałyby się na podstawie zapłaty 
wynagrodzenia za usługi poradnicze według ustalonych w umowie warunków  
i harmonogramu. Umowa taka musiałaby zawierać co najmniej: określenie  
obowiązków obu stron, zakres oferowanych usług, sposób rozliczeń, system 
ewidencjonowania porad, zasady kontroli i monitorowania, ewentualne upraw-
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nienie usługodawców do odbierania oświadczeń o spełnianiu kryteriów (w tym 
sposoby odbioru oświadczeń w przypadku porad internetowych lub telefonicz-
nych). Przy zawieraniu umowy powiat musiałby określić maksymalne kwoty 
wydatków, tak by nie przekroczyć sumy wydatków na poradnictwo na dany rok. 

Rozliczanie powiatu z podmiotami udzielającymi porad odbywałoby się cyklicz-
nie na podstawie umowy oraz wskazówek określonych przez Radę Pomocy 
Prawnej (dotyczących np. sposobu wyceny czynności poradniczych) w formie 
zapłaty danemu podmiotowi za wykonane porady zgodnie z umową z powiatem. 
Według rozeznania opartego również na doświadczeniach zagranicznych możli-
we jest dokonanie zobiektywizowanej wyceny porad (np. według czasu trwania: 
krótka 30 zł, długa 80–100 zł). 

Istotnym problemem jest zagrożenie wyczerpaniem środków na poradnictwo 
przed zakończeniem roku. Jest ono szczególnie silne w pierwszych latach funk-
cjonowania systemu, zanim badania popytu i podaży na porady w dłuższym 
okresie doprowadzą do optymalnego ukształtowania warunków świadczenia 
porad. W tej sytuacji sposobów minimalizowania ryzyka jest kilka. Po pierwsze, 
to jednostka powiatowa będzie decydowała, którego klienta wysyła po poradę. 
Będzie więc wcześniej mogła przewidzieć wyczerpanie się puli środków i podjąć 
odpowiednie działania. Po drugie, jednostka powiatowa będzie miała obowią-
zek współpracować z licznymi podmiotami, które udzielają porad w ramach 
swoich obowiązków statutowych niezależnie od sytemu poradnictwa – może 
więc do nich kierować potrzebujących porad. Do rozważenia są wreszcie możli-
wości wprowadzenia współpłatności za porady – klient otrzymywałby poradę 
dobrej jakości, ale ze względu na wyczerpanie się środków musiałby pokryć 
przynajmniej częściowo jej koszty. 

Tak skonstruowany system ma istotne zalety: 
 ponosi się koszty rzeczywistych porad, a nie porad planowanych czy  

też godzin dyżuru, niezależne od tego, czy ktoś się zgłosi po poradę – 
duża efektywność systemu; 

 powiat nie musiałby się zajmować postępowaniami konkursowymi,  
tylko zawierałby umowy na porady z chętnymi certyfikowanymi pod-
miotami, które wyrażą chęć udziału w systemie na proponowanych  
warunkach; 

 łatwo i szybko można przekonać się, który z podmiotów świadczących po-
rady oferuje dobrą jakość usług, kogo najczęściej wybierają beneficjenci; 
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 tak skonstruowany system zapewnia skupienie w jednym miejscu wie-
dzy o poradnictwie w danym regionie (powiecie), co pozwoli znacznie 
efektywniej wykorzystywać istniejące zasoby; 

 w takim systemie mogłyby uczestniczyć na równi różne podmioty, nie- 
zależnie od formy prawnej czy specjalizacji; w szczególności chodzi  
tu o organizacje pozarządowe oferujące poradnictwo specjalistyczne  
(np. dla uchodźców, więźniów) – mogłyby one zgłosić swój akces tylko  
w wybranej dziedzinie i tylko wybrani klienci otrzymywaliby informację  
o możliwości uzyskania specjalistycznej porady w takiej organizacji. 

Powiatowe centra prawne (rzecznicy, pełnomocnicy itd.) miałyby składać rocz- 
ne sprawozdania ze swej działalności radzie powiatu, która analizowałaby je  
oraz przekazywała Radzie Pomocy Prawnej. Rada Pomocy Prawnej po kontroli 
sprawozdania przekazuje opinię na ten temat radzie powiatu. Jeśli w opinii Rady 
Pomocy Prawnej występują elementy negatywne, Rada Pomocy Prawnej prze-
kazuje taką szczegółową informację radzie powiatu, staroście oraz wnioskuje  
o konkretne działania, kontrolę itp. W dorocznych sprawozdaniach informuje się 
m.in. o najczęstszych problemach, z jakimi borykają się klienci, o zidentyfikowa-
nych lukach w prawie, o innych interesujących zagadnieniach, które pozwalają 
Radzie Pomocy Prawnej na działania o charakterze systemowym. 

Przy okazji wdrażania systemu poradnictwa, powiat powinien też budować sys-
tem informacji o dostępnych na szczeblu lokalnym usługach wsparcia świadczo-
nych przez różne podmioty, o zakresie tego wsparcia i zasadach jego udzielania. 
To wykracza poza poradnictwo, ale jest z nim ściśle związane. Doświadczenie 
pokazuje, że takie bazy powstają rzadko. Dlatego powszechne wprowadzanie 
systemu w skali kraju mogłoby być katalizatorem do stworzenia (tam, gdzie go 
nie ma) takiego systemu informacji i, co ważniejsze, jego bieżącego aktualizo-
wania. Często taka baza danych jest tworzona, ale nie ma swojego gospodarza  
i z upływem czasu dezaktualizuje się z powodu zmian prawnych oraz pojawiania 
się i likwidacji instytucji i organizacji udzielających wsparcia. 

Na poziomie centralnym proponujemy utworzenie instytucji – gospodarza pro-
blematyki poradnictwa i pomocy prawnej – Rady Pomocy Prawnej (RPP) jako 
organu działającego przy jednym z ministerstw. Najbardziej odpowiednim spo-
śród ministerstw wydaje się Ministerstwo Sprawiedliwości, ale rozważać też 
można Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej czy Ministerstwo Administracji  
i Cyfryzacji. 
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Choć Rada działałaby przy ministrze, to ze względu na jej rolę i zadania powinna 
się cechować pewną dozą niezależności (czyli powinna stanowić nie depar- 
tament w ministerstwie, a osobną jednostkę, której niezależność mogłyby  
podkreślać odpowiednie gwarancje, takie jak powoływanie przewodniczącego 
Rady przez ministra na określony czas, kadencję).  

Rada byłaby organem zarządzającym (a nie tylko opiniującym czy doradczym)  
o dość szerokich kompetencjach (organizacja certyfikacji usługodawców, stan- 
daryzacja, badania systemu, budowa strategii, tworzenie/zlecanie wspólnych 
produktów i materiałów – w tym „elektronicznego systemu poradnictwa”,  
monitoring i ewaluacja systemu poradnictwa i pomocy prawnej). 

W Radzie obok przewodniczącego i zastępców zatrudnieni byliby pracujący  
w zespołach fachowcy od administracji i zarządzania, szkoleń, ewaluacji, budo-
wy systemów informatycznych – ich wykształcenie i doświadczenie zawodowe 
powinno być odbiciem zadań, jakie ma wykonywać Rada. W gestii Rady leżała- 
by decyzja, czy realizacji części zadań nie zlecać podmiotom zewnętrznym, czy  
realizować je we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. współpraca  
Rady i instytucji naukowych). Rada zatrudniałaby od kilkunastu (na początku)  
do kilkudziesięciu osób (docelowo). 

Przy Radzie Pomocy Prawnej istniałoby społeczne ciało opiniodawczo-doradcze, 
które spotykałoby się cyklicznie co najmniej raz na kwartał, a którego członkami 
byliby przedstawiciele agend rządowych (ministerstw: sprawiedliwości, pracy, 
administracji i innych) i instytucji publicznych (np. Rzecznik Praw Obywatelskich) 
oraz osoby zajmujące się pomocą prawną z różnych środowisk prawniczych, 
samorządów zawodowych prawników, środowisk naukowych, jak i oddelego- 
wani przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz dostępu 
obywateli do informacji i pomocy prawnej. 

Rada Pomocy Prawnej docelowo powinna zajmować się nie tylko problematyką 
informacji i poradnictwa prawnego, ale także problematyką pomocy prawnej  
z urzędu (przed sądami i innymi organami). 

Działalność Rady byłaby finansowana z budżetu państwa. Rozważyć także warto 
stworzenie Funduszu Pomocy Prawnej, którego dysponentem byłaby sama  
Rada. Konto Funduszu mogłoby być zasilane również środkami przekazywanymi 
z darowizn i zapisów; nawiązek orzekanych przez sądy; orzekanych grzywien 
(bądź ich części). Wzorem Francji, na konto Funduszu mogłyby wpływać środki  
z tytułu kaucji czy zabezpieczeń majątkowych, a odsetki od tych zgromadzonych 
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wpłat zasilałyby konto. Środki z Funduszu byłyby przeznaczane na: wsparcie 
działania systemu pomocy prawnej, prowadzenie badań, opracowywanie ma- 
teriałów, innowacje, programy pilotażowe itp. 

Podstawowe zadania Rady Pomocy Prawnej: 
1. Wyważanie interesów różnych interesariuszy. Podstawowym zadaniem 

Rady powinno być działanie na rzecz zagwarantowania obywatelom do-
stępu do sprawiedliwości, prawa do sądu. W ramach Rady ścierają się 
jednak poglądy różnych podmiotów, z jednej strony obywateli – klientów 
systemu, z drugiej strony ‒ usługodawców, z trzeciej strony ‒ organów 
państwa. Rada byłaby organem, który współpracuje z przedstawicielami 
wszystkich interesariuszy, aby stworzyć najlepszy w danej sytuacji system 
poradnictwa i pomocy prawnej. 

2. Monitoring i ewaluacja. Zbieranie szczegółowych danych od powiatowych 
jednostek prawnych oraz usługodawców (w tym porównywalnych danych 
od podmiotów świadczących poradnictwo poza systemem – jak Pań-
stwowa Inspekcja Pracy, informacja podatkowa itp.) i prowadzenie ba- 
dań działania systemu pomocy prawnej (socjologicznych, statystycznych, 
ewaluacji). Przede wszystkim ważne jest badanie potrzeb klientów oraz  
porównawcze badanie „ścieżek dostępu do wymiaru sprawiedliwości”13. 
Więcej piszemy o tym niżej w punkcie „Monitoring i ewaluacja systemu 
poradnictwa”. 

3. Zapewnienie obiegu wiedzy, analiza działalności różnych instytucji w pań-
stwie pod kątem poradnictwa, zapewnienie wymiany doświadczeń, iden-
tyfikowanie, zbieranie, opisywanie i promowanie oraz standaryzacja  
dobrych praktyk. Zbieranie danych o prawie, lukach w prawie, ciekawych 
zjawiskach ujawnionych poprzez poradnictwo (więcej o wpływie wie- 
dzy płynącej z systemu poradnictwa na polityki publiczne piszemy niżej  
w rozdziale IV). 

4. Opracowywanie materiałów informacyjnych i poradniczych oraz pro- 
wadzenie bazy tych materiałów, stworzenie ‒ w pierwszym rzędzie ‒ 
„elektronicznego systemu poradnictwa”, który byłby wykorzystywany 
przez wszystkie centra prawne i usługodawców (wykorzystanie efektu  
skali i znaczne oszczędności związane z tym, że odpowiedzi na wiele  
pytań potencjalnych beneficjentów zawarte oferowałby dobry portal).                                                         

13  Polski odpowiednik używanego powszechnie w świecie, w doktrynie pomocy prawnej, sformułowania 
paths to justice. 
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5. Prowadzenie działalności szkoleniowej (np.: analiza potrzeb szkolenio-
wych, opracowywanie materiałów szkoleniowych i projektowanie szkoleń 
dla świadczeniodawców udzielających pomocy prawnej). 

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami związanymi z poradnictwem  
i pomocą prawną, tj. z samorządami terytorialnymi, samorządami praw-
niczymi, sądami, prokuraturami, organizacjami społecznymi, Biurami  
Porad Obywatelskich, klinikami prawa, instytucjami zajmującymi się 
świadczeniem poradnictwa i udzielaniem informacji prawnych (takich  
jak PIP, związki zawodowe, organizacje konsumenckie, Zakład Ubezpie- 
czeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, izby skar-
bowe itp.). Szczególna rola Rady powinna polegać w tym wypadku  
na bieżącym badaniu mapy instytucji poradniczych oraz na podejmowa-
niu starań na rzecz współpracy różnych instytucji. 

7. Wypracowywanie standardów świadczenia poradnictwa, standardów od-
powiedzialności i kontroli. 

8. Wypracowanie kryteriów certyfikacji oraz odpowiedzialność za pro- 
ces certyfikacji (zob. szczegółowe propozycje dotyczące certyfikacji  
niżej). 

9. Uprawnienia kontrolne i ewaluacja działania systemu (analiza sprawozdań 
powiatowych jednostek prawnych i przekazywanie informacji radom po-
wiatów, starostom itp., analiza skarg). 

10. Prowadzenie prac nad dalszą reformą systemu pomocy prawnej, prace 
strategiczne. 

11. Animowanie (zlecanie, wspieranie) poradnictwa specjalistycznego, pro-
jektów pilotażowych, eksperymentalnych, innowacji. 

12. Współpraca międzynarodowa – aktywny udział w wymianie myśli, do-
świadczeń, dobrych praktyk, w ramach istniejących platform współpracy 
międzynarodowej (jak np. ILAG – International Legal Aid Group). 

Mimo zrozumiałej niechęci decydentów do powoływania kolejnej struktury  
administracyjnej wydaje się, że warto przekonywać do powołania w ramach 
reformy sytemu pomocy prawnej organu, roboczo nazwanego Radą Pomocy 
Prawnej, który stałby się „gospodarzem” tej problematyki. Rozumiejąc w pełni 
potrzebę decentralizacji systemu pomocy prawnej, uważamy, że niezbędny jest 
organ na poziomie centralnym, który mógłby zarządzać systemem oraz zapew-
niać jakość świadczonych usług poprzez wprowadzenie standardów i kontrolę 
ich przestrzegania. 
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Obecnie zarówno na poradnictwo, jak i na pomoc prawną z urzędu przeznacza-
ne są znaczne sumy z budżetu państwa, jednak bardzo ograniczona jest kontrola 
ich wydatkowania oraz kontrola jakości usług prawnych opłacanych z publicz-
nych pieniędzy. Rząd ma w planach znaczne zwiększenie wydatków na pomoc 
prawną z urzędu w sprawach karnych, jednak równolegle z planami tej reformy 
nie idzie propozycja kontroli wydatkowania tych środków. Rada Pomocy Prawnej 
byłaby ciałem, które taką rolę może pełnić, które określałoby standardy usług 
poradniczych i prawnych oraz kontrolowałoby ich przestrzeganie. 

Istnienie takiego organu przyniesie liczne korzyści, w tym oszczędności, także 
poprzez działanie efektu skali – RPP byłaby odpowiedzialna za tworzenie  
(koordynację) baz danych dostępnych dla wszystkich podmiotów świadczących 
pomoc prawną, tworzenie poradników i ulotek informacyjnych, organizowanie 
szkoleń, prowadzenie stałych badań i zbieranie dobrych praktyk, na podstawie 
których Rada mogłaby proponować rozwiązania zwiększające efektywność  
działania systemu. 

Aby Rada Pomocy Prawnej mogła wykonywać swoje zadania efektywnie, po-
trzebna jest jej stała obsługa kancelaryjna oraz budżet, który pokrywałby koszty 
badań, ekspertyz itp. Kilkunastoosobowy stały zespół nie jest oczekiwaniem 
wygórowanym. W trakcie pierwszych lat funkcjonowania systemu środki na tę 
działalność mogłyby być dodatkowo pozyskiwane z funduszy unijnych. Dotacje 
unijne mogą pozwolić sfinansować, na przykład, wydatki na stworzenie portalu 
pomocy prawnej, wprowadzenie elektronicznego systemu certyfikacji, stwo- 
rzenie efektywnego modelu statystycznego, dzięki czemu z łatwością można  
by analizować dane i wprowadzać odpowiednie korekty w działaniu systemu. 
Proces wypracowywania rozwiązań, finansowany dzięki funduszom unijnym 
może doprowadzić do wykrystalizowania rozwiązań, z których będzie można 
korzystać w ciągu następnych lat. 

Docelowo Rada powinna zajmować się także problematyką pomocy prawnej  
z urzędu. Jest to de facto, z punktu widzenia państwa, ta sama problematyka 
zapewnienia opieki prawnej osobom bez środków i innym potrzebującym. Jest 
wiele elementów wspólnych łączących poradnictwo z pomocą prawną z urzędu, 
stąd połączenie kompetencji w ramach jednego organu byłoby z pożytkiem dla 
systemu. Zakładamy zatem, że w pierwszym rzędzie ustawodawca rozstrzygnął-
by kwestię brakujących rozwiązań dotyczących dostępu do pomocy prawnej 
pozasądowej: informacji prawnej oraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Natomiast budowany system powinien uwzględniać możliwość objęcia w przy-
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szłości (jeśli nie byłoby to możliwe od razu), przez te same instytucje, problema-
tyki pomocy prawnej kwalifikowanej (realizowanej obecnie w ramach pomocy 
prawnej z urzędu). Jeśli bowiem tworzyć Radę Pomocy Prawnej, to w naturalny 
sposób powinna ona także zajmować się pomocą prawną na etapie sądowym – 
ustalać standardy (po uzyskaniu opinii organów samorządów prawniczych, które 
tworzą własne zasady etyki zawodowej i odpowiedzialności dyscyplinarnej), 
prowadzić badania jakości, ewaluować efektywność działania systemu itp. 

Istotnym zagadnieniem jest kwestia usytuowania Rady. Dotychczas pojawiały  
się różne koncepcje: umiejscowienie Rady przy Ministerstwie Sprawiedliwości 
(projekty wcześniejsze) czy przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (pra- 
ce koncepcyjne w Kancelarii Prezydenta w 2012 r.) czy też stworzenie Rady  
jako organu niezależnego, powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów. Ostat-
nie rozwiązanie najpełniej realizowałoby ideę niezależności, przez co również 
umożliwiona byłaby najszersza współpraca nowego organu z różnymi minister-
stwami. W procesie konsultacji zwrócono jednak uwagę na bardzo małe praw-
dopodobieństwo uzyskania przez taki organ niezależności. Znacznie łatwiejsze 
byłoby ulokowanie Rady Pomocy Prawnej przy ministerstwie. Z uwagi na to,  
że poradnictwo i pomoc prawna mają gwarantować dostęp do sprawiedli- 
wości, prawo do sądu, oraz że ustanawianie standardów i kontrola jakości wy-
magają specjalistycznej wiedzy prawniczej, ścisła współpraca Rady w tej mierze 
z Ministerstwem Sprawiedliwości byłaby pomocna, a jej usytuowanie przy tym 
ministerstwie najbardziej celowe. 

Rada Pomocy Prawnej byłaby instytucją, która z powodzeniem działałaby  
w zagranicznych systemach nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego, np. w Holandii lub Wielkiej Brytanii. Tamtejsze Rady administrują, roz-
dzielają środki finansowe, badają, kontrolują, prowadzą projekty pilotażowe  
i eksperymentalne itp. Potrzeba powołania tego rodzaju organu została do- 
strzeżona także w Polsce na gruncie dotychczasowych projektów ustaw do- 
tyczących nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Niemal 
wszystkie projekty od 2005 r. proponowały powołanie instytucji roboczo naz- 
wanej Radą Pomocy Prawnej, do zadań której należałoby: administrowanie  
systemem oraz spełnianie szeregu innych zadań dotyczących badań, standaryza-
cji, ewaluacji itp. 

Istnienie i efektywne funkcjonowanie Rady Pomocy Prawnej zapewniłoby po-
wstanie systemu gwarantującego równy dostęp do prawa, przestrzeganie stan-
dardów i kontrolę jakości świadczonych usług. W zakresie równego dostępu do 
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prawa i zrównania szans obywateli konieczne jest wypracowanie zbioru jednoli-
tych standardów, do których przestrzegania byłby zobowiązany każdy podmiot 
świadczący porady prawne i obywatelskie. 

W opracowaniu porównawczym ekspertów zagranicznych z Instytutu Hill, za-
mówionym w ramach projektu, wskazano na przykład, że istnieje wyraźna  
zależność pomiędzy rozwojem systemów pomocy prawnej, ich jakością a istnie-
niem organu odpowiedzialnego za tę problematykę na poziomie centralnym  
– Rady Pomocy Prawnej. Tam, gdzie taka rada jest, system jest mniej rozproszo-
ny, bardziej spójny, tam pojawiają się standardy i rozwinięte metody kontroli  
jakości. Opracowanie przygotowane w ramach programu przez Prezesa Rady 
Pomocy Prawnej z Holandii na temat działalności tej Rady oraz jej wpływu na 
funkcjonowanie pomocy prawnej pokazuje między innymi, że działalność Ra- 
dy niesie ze sobą oszczędności i nie stanowi procentowo dużego obciążenia  
w ramach kosztów systemu14. 

 
Monitoring i ewaluacja systemu poradnictwa 
 
System poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinien realizować zasady 
evidence based policy (polityki publicznej opartej na wiedzy). Z tego względu  
z chwilą uruchomienia systemu postuluje się wprowadzenie wszechstronnych  
i systematycznych działań badawczych służących do określania barier w dostę-
pie do prawa, szacowania popytu na pomoc prawną, oceny satysfakcji klientów, 
ewaluacji jakości procesu świadczenia usług oraz oceny ich jakości merto- 
rycznej. 

Ponadto wydatkowanie środków publicznych w ramach systemu powinno pod-
legać istniejącym dziś mechanizmom kontroli finansowej. Postuluje się wprowa-
dzenie następujących mechanizmów badania funkcjonowania systemu: 

 wstępny pomiar struktury ujawnionego popytu na nieodpłatną pomoc 
prawną przy wykorzystaniu danych zbieranych przez organizacje świad-
czące pomoc oraz powiatowe centra pomocy prawnej; 

 kompleksowy pomiar popytu na pomoc prawną, ograniczeń w korzysta-
niu z prawa i obiektywnych efektów tego korzystania, przy wykorzysta-                                                        

14  Na podstawie analizy zadań Rady Pomocy Prawnej i przy odniesieniu projektowanych kosztów do kosztów 
zbliżonych co do skali zadań instytucji publicznych można ostrożnie szacować te koszty na 3 mln zł rocznie 
(źródło – opracowanie INPRIS autorstwa dr. Wiktora Wojciechowskiego).   
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niu panelowego badania sondażowego wykorzystującego metodologię 
paths to justice; 

 pomiar satysfakcji klientów za pomocą badania sondażowego i/lub  
badań jakościowych; 

 pomiar jakości procesu udzielania porad metodami jakościowymi; 
 pomiar merytorycznej jakości porad metodą peer review. 

Badania powinny być zlecane lub realizowane przez Radę Pomocy Prawnej za 
pomocą wystandaryzowanych narzędzi badawczych, umożliwiających porów-
nywanie danych w kolejnych latach oraz porównywanie wyników pomiędzy 
poszczególnymi podmiotami świadczącymi pomoc. 

Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę objęcia badaniami wymienionymi 
w punkcie pierwszym także tych podmiotów publicznych, które nie będą objęte 
finansowaniem z systemu, ale udzielają porad prawnych i informacji prawnej. 
Można to osiągnąć przez ujednolicenie systemów sprawozdawczych w tych 
podmiotach i w ramach całego systemu. 

Doświadczenia zagraniczne oraz bogata literatura przedmiotu dowodzą, że  
warunkiem efektywnego kosztowo i skutecznego merytorycznie zarządzania 
systemem pomocy prawnej jest posiadanie wiedzy na temat jego rzeczywistego 
funkcjonowania. To jest możliwe jedynie wtedy, gdy prowadzone są odpo- 
wiednie badania. 

Poza koniecznością posiadania wiedzy o efektach uzyskiwanych dzięki publicz-
nym nakładom, za prowadzeniem kompleksowych badań przemawiają też inne 
względy, w szczególności występowanie efektów zewnętrznych. System pomocy 
prawnej stanowi mianowicie interwencję państwa w rynek, na którym funkcjo-
nują podmioty komercyjne (zwłaszcza przedstawiciele korporacji prawniczych), 
zmieniającą warunki równowagi rynkowej. Istnienie systemu może również 
mieć (pozytywny lub negatywny) wpływ na funkcjonowanie systemu sądownic-
twa i organów administracji. Dodatkowym, istotnym powodem przemawiającym 
za prowadzeniem szeroko zakrojonych badań jest także to, że systematyczne 
finansowanie pomocy prawnej ze środków publicznych może prowadzić do 
głębszych zmian kulturowych w zakresie prowadzenia sporów. Wszystkie te  
okoliczności wymagają systematycznego monitorowania. 

Trzeba przy tym podkreślić, że na wiedzę niezbędną do realizacji polityki pu-
blicznej w zakresie nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej składa się kilka 
osobnych obszarów. Nie są one komplementarne, a ze względu na swoją specy-
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fikę powinny być badane za pomocą zaprojektowanych specjalnie do tego celu 
narzędzi badawczych. Są to: 

- Zagadnienia podstawowe, takie jak kwestia rozmiaru zapotrzebowania 
na pomoc prawną; tego, jakie grupy osób są w największym stopniu za-
interesowane pomocą i jakie grupy jej najbardziej potrzebują; barier,  
jakie napotykają te grupy na swojej drodze do rozwiązania problemów 
prawnych, a także obiektywnych efektów, jakie przynosi korzystanie  
z pomocy prawnej. Informacje na te tematy można pozyskiwać na przy-
najmniej dwa sposoby: 
o Poprzez zbieranie i kompetentną analizę danych wytwarzanych 

przez organizacje poradnicze dla celów sprawozdawczych i kontrol-
nych. Metoda ta pozwala – po udostępnieniu danych wykwali- 
fikowanym badaczom i pod warunkiem ich standaryzacji – na  
określenie rozkładu geograficznego ujawnionego zapotrzebowania 
na pomoc prawną, dokonanie ogólnej charakterystyki osób ko- 
rzystających z systemu oraz opisanie problemów, które zgłaszają  
doradcom. 
Należy podkreślić, że optymalną metodą zbierania danych na temat 
klientów systemu i zgłaszanych przez nich spraw jest wykorzystanie 
scentralizowanego systemu informatycznego. System taki może 
jednocześnie pełnić funkcję bazy wiedzy dla doradców (systemu 
eksperckiego), jak również służyć do sygnalizowania odpowiednim 
organom władzy prawodawczej istnienia dysfunkcjonalnych rozwią-
zań prawnych. Centralizacja baz danych na temat klientów pozwoli 
również wyeliminować niektóre próby nadużyć systemu (wielokrot-
ne korzystanie z systemu w celu rozwiązania tego samego problemu) 
oraz umożliwi właściwe zabezpieczenie prywatności jego benefi-
cjentów (problem archiwizacji danych, kontroli dostępu itp.). 

o Poprzez wykorzystanie badań sondażowych. Analizy wykorzystujące 
dane zbierane przez organizacje poradnicze nie pozwolą na uzyska-
nie pełnego obrazu funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego. 
W szczególności nie dostarczą informacji o osobach, które – z po-
wodu wykluczenia społecznego albo z innych przyczyn – nie były  
w stanie skorzystać z usług świadczonych w systemie. Nie pozwolą 
także ocenić konsekwencji, jakie (w skali statystycznej) ma korzysta-
nie z poradnictwa dla beneficjentów i dla osób trzecich. 
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Z tego względu w krajach, w których funkcjonują zintegrowane sys-
temy pomocy prawnej, stosuje się szeroko zakrojone badania son-
dażowe, obejmujące duże próby reprezentatywne dla populacji  
danego kraju oraz próby celowe klientów systemu. Badania takie 
prowadzono na przykład w Anglii i Walii, Szkocji, Holandii, Irlandii 
Płn., Nowej Południowej Walii, Kanadzie, Hongkongu czy Japonii. 
Zainteresowanie to doprowadziło w ostatnich kilkunastu latach do 
istotnego postępu metodologicznego i wypracowania standardo-
wych technik prowadzenia badań nad systemami pomocy prawnej  
i dostępem do prawa, znanych jako „metodologia paths to justice”. 
Badania takie umożliwiają zbieranie informacji o istniejących pro-
blemach prawnych obywateli i pozwalają na prześledzenie, jakie 
działania obywatele podejmują, gdy chcą te problemy rozwiązać,  
i do jakich efektów to prowadzi. 
Pozwala to na dokonanie zobiektywizowanej oceny efektywności  
i skuteczności systemów pomocy prawnej i ich wybranych aspek- 
tów. Opisane badania sondażowe pozwalają także na dokonywanie 
rudymentarnej oceny wspomnianych wyżej efektów zewnętrznych. 
Warto też zauważyć, że wiedza uzyskana poprzez badania paths to 
justice może być przydatna także w odniesieniu do zarządzania  
systemem pomocy prawnej na etapie sądowym. 
Warunkiem uzyskania wspomnianych informacji jest cykliczne po-
wtarzanie badań, najlepiej w modelu panelowym (w przypadku  
części badanych badanie jest powtarzane). Za najbardziej zaawan-
sowane i z tego względu godne naśladowania uchodzą tu badania 
brytyjskie. 
Kwestia satysfakcji klientów i ich postrzegania systemu: badania 
zmierzają tu do ustalenia subiektywnych odczuć klientów pod- 
miotów świadczących porady prawne, ich postrzegania procesu 
świadczenia usług i wyrażanej przez nich satysfakcji z korzystania  
z pomocy. Badania takie powinny wykorzystywać techniki badawcze 
zbliżone do wykorzystywanych w innych badaniach konsumenckich,  
a więc badania sondażowe oraz takie techniki badań jakościowych 
jak wywiady pogłębione i zogniskowane wywiady grupowe. 
Te same techniki badawcze i zbliżone narzędzia będą mieć zastoso-
wanie w przypadku badania satysfakcji z usług prowadzonych przez 
konkretną organizację poradniczą, jak i w odniesieniu do całego  
systemu. 
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Zobiektywizowany pomiar jakości usług świadczonych przez kon-
kretnych doradców i konkretne organizacje: stanowią one, wraz  
z badaniami satysfakcji klientów i analizą skarg na działalność do-
radców, podstawę do oceny poszczególnych organizacji świadczą-
cych porady w systemie. Trzeba jednak podkreślić, że w literaturze 
zwraca się uwagę na to, że na jakość usług składają się przynajmniej 
dwa czynniki: 
 Jakość procesu udzielania usług. Pojęcie to odnosi się do fizycz-

nej i społecznej dostępności poradnictwa i obejmuje takie 
aspekty jak odległość do punktu udzielania porad (jeśli porada 
jest udzielana bezpośrednio), czas oczekiwania na poradę, do-
chowywanie odpowiednich procedur, przyjazność zachowań 
pracowników organizacji świadczących pomoc, ich wyposaże- 
nie itp. Badania nad jakością procesu udzielania usług mają  
zatem charakter ewaluacyjny i wykorzystują typowe techniki  
jakościowe, w szczególności obserwację. Możliwe jest tu także 
zastosowanie metody tajemniczego klienta. 

 Merytoryczna jakość usługi, obejmująca trafność diagnozy  
i istotność porady. Dla oceny tak rozumianej jakości w literatu-
rze zagranicznej rekomenduje się metodę podwójnie anoni- 
mowego peer review. Polega ona na tym, że zanonimizowana 
dokumentacja spraw (zawierająca informację o sprawie i udzie-
lonej poradzie) jest oceniana przez anonimowych recenzentów 
przy wykorzystaniu zestandaryzowanych narzędzi ewaluacyjnych. 

Trzeba przy tym podkreślić, że ani jakość dostępu do usług, ani jakość samych 
usług nie może być mierzona w sposób subiektywny, tzn. poprzez odwołanie do 
przeświadczeń klientów, ponieważ każda z tych kwestii może nie być powiązana 
z innymi. 

Realizacja ww. propozycji wiąże się z: 
1. koniecznością wniesienia dodatkowych nakładów; 
2. koniecznością zwrócenia szczególnej uwagi na właściwą jakość prowa-

dzonych badań; 
3. nałożeniem dodatkowych obowiązków na organizacje świadczące po-

moc prawną i zarządzające systemem; 
4. koniecznością rozwiązania zagadnień etycznych związanych z niektórymi 

z badań. 
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Ad 1. Realizacja wszechstronnych badań nad funkcjonowaniem systemu niewąt-
pliwie oznacza konieczność wniesienia dodatkowych nakładów. Należy jednak 
zauważyć, że prowadzenie badań wymaga zaangażowania tylko niewielkiego 
ułamka środków niezbędnych do uruchomienia systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej, a może przyczynić się do znacznego obniżenia kosztów jego funkcjo-
nowania lub podniesienia jakości lub dostępności usług bez dodatkowych na-
kładów. Badania pozwolą zwłaszcza na podejmowanie trafnych decyzji w zakre-
sie zarządzania systemem, w szczególności umożliwią uniknięcie niewłaściwej 
alokacji zasobów, przyczynią się do zapewnienia właściwej jakości usług i ułatwią 
minimalizowanie efektów zewnętrznych. Z tego względu ich poniesienie będzie 
ekonomicznie efektywne. 

Warto też zauważyć, że zastosowanie odpowiednich technik gromadzenia da-
nych, zwłaszcza standaryzacja i wykorzystanie scentralizowanych narzędzi in-
formatycznych, pozwoli na istotne obniżenie kosztów badań, w tym także kosz-
tów ponoszonych obecnie przez organizacje zajmujące się pomocą prawną  
(w tym zwłaszcza organizacje państwowe). 

Ad 2. Badania nad funkcjonowaniem systemów poradnictwa prawnego wyma-
gają wszechstronnej znajomości metodologii badań społecznych, ale jednocze-
śnie odbiegają od standardowego schematu badań (zwłaszcza sondażowych)  
i z tego względu wymagają znajomości dorobku zagranicznego w tej dziedzinie 
oraz specyfiki poradnictwa prawnego. Z uwagi na to powinny być projektowane 
przez osoby posiadające wiedzę ekspercką, w tym także doświadczonych ba- 
daczy zagranicznych. Także wybór bezpośrednich wykonawców badań (firm 
badawczych) wymaga szczególnej procedury i dokładnego rozpoznania ich moż-
liwości organizacyjnych. 

Ad 3. Prowadzenie analiz danych zbieranych przez organizacje świadczące pomoc 
prawną oznacza nałożenie na te organizacje dodatkowych obowiązków wykracza-
jących poza bezpośrednie świadczenie pomocy. Warto jednak zwrócić uwagę, że 
w części istniejących podmiotów prywatnych świadczących usługi w trosce o ich 
jakość tego rodzaju działania są i tak podejmowane. Ma tu także zastosowanie 
wspomniana wyżej kwestia wykorzystywania narzędzi informatycznych. 

Ad 4. Prowadzenie niektórych rodzajów badań nad pomocą prawną może prowa-
dzić do potrzeby rozstrzygnięcia zagadnień etycznych. Wiąże się to z bezwzględ- 
ną koniecznością zachowania anonimowości beneficjentów pomocy, a także,  
w przypadku gdy chodzi o przedstawicieli korporacji prawniczych, zachowania 
odpowiednich procedur realizacji badań, gwarantujących poszanowanie dla ich 
autonomii (badanie peer review musi być dokonywane przez powszechnie sza- 
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nowanych przedstawicieli odpowiednich korporacji zawodowych). Badania ewa-
luacyjne muszą również uwzględniać specyfikę podmiotów, do których się  
odnoszą (np. uniwersyteckich poradni prawnych). Poradzenie sobie z tego typu 
zagrożeniami jest jednak możliwe, o czym przekonują doświadczenia zagraniczne. 

 
Ocena kosztów wdrożenia systemu poradnictwa 

Wycena zagregowanych kosztów ppio w Polsce w roku 2011 / 2012 
Wyróżnić można dwa podejścia do omawianego problemu: quasi-rynkowe oraz 
quasi-budżetowe/publiczne, przy czym w drugim przypadku wyróżnić można 
trzy procedury wyceny. Przedrostek „quasi” jest w tym kontekście niezbędny, 
gdyż ze względu na zbyt mało adekwatnych danych przeprowadzone kalkulacje 
mają charakter jedynie przybliżony. 

Podejście pierwsze, w którym dysponując informacją o liczebności udzielanych 
porad, ich strukturze według kryterium czasochłonności lub/i według kryterium 
przedmiotowego, wyznacza się „rynkową” wartość udzielanych usług poradni-
czych (ppio). Jego walorem jest fakt, iż nie ma potrzeby wyodrębniania poszcze-
gólnych pozycji kosztów ogółem, gdyż rynkowa cena jednostkowa danej usługi 
ppio w sposób ukryty uwzględnia wszystkie rodzaje kosztów w niej zawartych 
(najmu pomieszczeń, kosztów administrowania, personelu pomocniczego, hono-
rariów personelu zasadniczego, podatków itp.). Stąd nie pojawia się problem 
pomiaru kosztów ukrytych. Wadą tej propozycji jest natomiast fakt, iż nie odnosi 
się ona bezpośrednio do kosztów funkcjonowania nieodpłatnego ppio, gdyż 
faktyczne wydatki związane z istnieniem ppio nie są urynkowione. 

Pomimo tej słabości uzyskany szacunek można utożsamiać z hipotetyczną wiel-
kością wydatków, jakie zostałyby poniesione przez beneficjentów, gdyby zdecy-
dowali się oni – przy założeniu, że byłoby ich na to stać – na komercyjne  
usługi poradnicze. Szacunek ten odpowiada zatem sytuacji, w której całość 
funkcjonowania ppio scedowana byłaby na komercyjne kancelarie prawne,  
które uzyskiwałyby zwrot poniesionych kosztów w wysokości odpowiadającej 
ich wartości rynkowej15. W tym sensie jest to zatem wartościowa kategoria  
informatywna.                                                         
15  Tak ogólne założenie wymaga przyjęcia kilku założeń szczegółowych – w tym, że skokowe zwiększenie 

popytu na komercyjne usługi prawne nie zwiększy stawek opłat za takie usługi – które zostały opisane  
w opracowaniu Waldemara Florczaka, pt. „System poradnictwa prawnego i obywatelskiego: rozważania 
ekonomisty i próba operacjonalizacji”, [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza 
danych zastanych, INPRIS, Warszawa 2012, s. 256–300. 
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Podejście drugie zakłada próbę bezpośredniego szacunku faktycznych kosztów 
ponoszonych na ppio, przy czym wyróżnić można trzy subwarianty szacunku 
kosztów budżetowych/publicznych. Pierwszy bierze explicite „za dobrą monetę” 
informacje dotyczące finansowych deklaracji ankietowanych beneficjentów  
w zakresie ogólnych kosztów ich działalności w dziedzinie ppio (badania ISP). 
Pomimo wątpliwości – w tym bardzo niskiej liczebności adekwatnych rekordów 
– procedurę tą wykorzystano do aproksymacji kosztów poniesionych przez 
podmioty niepubliczne. 

Znakomita większość „dużych graczy” na rynku ppio nie podała jednak żadnych 
informacji dotyczących szacunku ponoszonych przez nie kosztów związanych  
z ppio, co wynika – jak się wydaje – z faktu, iż działalność takich podmiotów  
jest nakierowana na inne cele, zaś ppio stanowi jedynie uboczny element ich 
aktywności. Usługodawcy ci nie mogą zostać pominięci przy próbie wyceny  
zagregowanych kosztów ppio w Polsce, gdyż ich udział w liczbie udzielonych 
porad i informacji prawnych jest kluczowy, na co wskazują wyniki badań  
ankietowych. Ponadto, nawet jeśli frakcja kosztów ppio w kosztach ogólnych 
działalności takich instytucji jest znikoma, to ze względu na ich liczebność zagre-
gowane koszty ogółem będą pokaźne. 

W podejściu drugim – dotyczących tych instytucji publicznych, dla których dzia-
łalność ppio stanowi jedno z kluczowych zadań operacyjnych – rachunki oprzeć 
można na frakcjach ogólnej wysokości środków budżetowych asygnowanych  
na funkcjonowanie takich podmiotów. 

I wreszcie, według podejścia trzeciego w celu określenia dolnego pułapu kosz-
tów ppio tych podmiotów publicznych, dla których aktywność informacyjno- 
-poradnicza stanowi jedynie marginalną działalność uboczną, można się posłu-
żyć następującą argumentacją logiczno-prawną. 

Jeśli do obligatoryjnych ustawowych/statutowych obowiązków takich instytucji 
należy działalność ppio (patrz rozdział 5 opracowania pt. „Krajowe podmioty 
udzielające porad i informacji prawnych”, s. 127–167, [w:] Bezpłatne poradnic-
two prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, INPRIS, Warszawa  
2012), to w celu wypełnienia powyższego obowiązku zachodzi konieczność 
obecności w takich instytucjach personelu urzędniczo-prawniczego. W urzędzie 
musi być zatem fizycznie obecna osoba, która udzieli mniej lub bardziej ade-
kwatnej odpowiedzi na zapytanie petenta/beneficjenta. Nie chodzi przy tym  
o wyznaczonego przez urząd informatora, tylko o sam kazus: w praktyce  
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bowiem petent niekiedy „chodzi od drzwi do drzwi” w celu uzyskania potrzeb-
nej informacji/porady. Jednakże zawsze musi być ktoś, kto informacji takiej  
mu udzieli. 

Trzy poprzednie zdania – w sposób zamierzony sformułowane kolokwialnie – 
oddają istotę przyjętego założenia o minimalnym koszcie ppio per instytucja 
publiczna. Po pierwsze, konieczna jest stała obecność urzędnika mogącego 
udzielić informacji/porady. Po drugie, będzie to „urzędnik kompozytowy”, czyli 
różni urzędnicy „oderwani na moment od swojej pracy w celu udzielenia od- 
powiedzi na pytanie petenta/beneficjenta”. Powyższe, wraz z obligatoryjnym  
obowiązkiem udzielania ppio formułowanym pod adresem całej instytucji16, 
wyznacza minimalny koszt aktywności ppio w wysokości przeciętnego, pełno-
etatowego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez zatrudnionych w takiej 
instytucji. Do tak wyznaczonego kosztu jednostkowego dodać należy pewien  
– relatywnie niewielki, gdyż główne zadania celowe omawianych instytucji 
umiejscowione są poza ppio – narzut z tytułu kosztów pośrednich. Przy za- 
chowaniu bowiem kosztowego minimalizmu szacunków, narzut ów odpowiada  
hipotezie „kawałka podłogi” dla zdefiniowanego powyżej „urzędnika kompozy-
towego”. 

We wszystkich przedstawionych poniżej szacunkach implicite przyjmuje się na-
stępujące założenia: 

a) wiarygodność informacyjną wyników badań ankietowych beneficjentów  
i usługodawców, przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych, za-
równo w kwestii merytorycznej, jak i statystycznej (ze względu na niejed-
nokrotnie niską liczbę obserwacji rozważono jedynie warianty średnie); 

b) taką samą średnią pojemność/wartość informacyjno-poradniczą wszy- 
stkich ppio bez względu na usługodawcę; 

c) faktyczne uczestniczenie w dziedzinie ppio wszystkich podmiotów 
uwzględnionych w raporcie pt. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywa-
telskie – analiza danych zastanych, op. cit., s. 127–203) – nawet jeśli 
ogólnopolskie badanie ankietowe nie wskazało ich obecności – a także 
tych podmiotów/usługodawców, którzy w omawianym raporcie nie  
zostali uwzględnieni, ale badanie ankietowe wskazało na ich znaczący 
udział w zakresie aktywności ppio.                                                         

16  Dlatego muszą wzbudzać zdziwienie i wątpliwości odpowiedzi ankietowe/telefoniczne tych instytucji 
publicznych, które zadeklarowały brak zaangażowania w udzielania porad (por. badania ankietowe ISP) 
pomimo ciążącego na nich obowiązku ppio (por. Tabela 5).  
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it

„Rynkową” wartość usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego wyznaczono 
na podstawie następującej formuły17:  





I

i
ititt BPPDBPPDM

1
  (1) 

gdzie: 
BPPDMt  –  pieniężny ekwiwalent udzielanych ppio w Polsce w okresie t (tutaj: w 2011/12 r.), 
BPPDit  –  liczba porad i-tego rodzaju,  
 –  jednostkowy, średni, rynkowy koszt i-tej porady prawnej według kryterium czaso-

chłonności: porady prawne grupowane są nie według kryterium przedmiotowego, 
czy podmiotowego, ale jedynie według kryterium czasochłonności.   

Brak adekwatnych informacji dotyczących struktury czasochłonności spraw ppio 
zastąpiony został przyjęciem założenia wynikającego z konsultacji ze środowi-
skiem niepublicznych usługodawców oraz z internetowej kwerendy stawek kosz-
tów komercyjnych usług ppio. Z konsultacji tych wynikało, że stopień komplikacji 
spraw – a tym samym czasochłonności ich załatwienia – zgłaszanych przez  
beneficjentów usługodawcom niepublicznym jest większy od tych, które roz- 
wiązywane są za pośrednictwem komercyjnych kancelarii prawnych. Implicite 
wniosek taki płynie również z lektury tekstu autorstwa dr. Jana Winczorka  
pt. „Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy prawnej” 
([w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, 
INPRIS, Warszawa 2012, s. 41–103). Oznacza to, że przedstawione poniżej ra-
chunki uznać należy za minimalną wysokość „rynkowych” kosztów (czy raczej 
zagregowanych korzyści dla beneficjentów) ppio. 

Przyjęto schemat wag    , w którym założono, że frakcja komplikacji maleje  
w postępie geometrycznym o ilorazie ½. Dodatkowo przyjęto, iż koszt jed- 
nostkowy zależny jest od czasochłonności i zgodny z ustalonym schematem  
zbliżonym do rozkładu normalnego. Średnia wartość usługi ppio według propo-
nowanego schematu wynosi 225 zł18, co jest bliskie wartości średniej uzyskanej 
z badań ankietowych beneficjentów19 (233 zł). 

Szacunek liczebności nieodpłatnych ppio w Polsce uzyskano wykorzystując in-
formacje zbiorcze dotyczące frakcji takich usług w próbie ankietowej (reprezen-                                                        
17  Zaproponowana procedura stanowi uproszczoną – dostosowaną do możliwości operacjonalizacji przy 

wykorzystaniu danych zastanych – wersję rachunków przedstawionych w opracowaniu Waldemara Flor-
czaka pt. System poradnictwa prawnego i obywatelskiego: rozważania ekonomisty i próba operacjonaliza-
cji”, op. cit., s. 256–300. Termin „rynkowa” wartość oznacza hipotetyczną sytuację, w której wszystkie 
usługi ppio realizowane byłyby przez podmioty komercyjne. 

18  Szczegóły metodologicznie czytelnik znajdzie w opracowaniu głównym Waldemara Florczaka. 
19  Liczba odpowiedzi, w której ankietowani podali wysokość uiszczonej przez nich opłaty za komercyjną 

poradę prawną, jest zbyt niska, aby móc na ich podstawie wyznaczyć empiryczny rozkład wag it . 

it
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tatywna 1050 osobowa grupa dorosłych). W wyniku odpowiednich przeliczeń 
ustalono, że średnioroczna liczba przypadków ppio jest bliska 2,4 mln, co w przy 
średnim koszcie jednostkowym wynoszącym 225 zł brutto daje kwotę blisko  
540 mln. Przeprowadzone szacunki abstrahują jednak od faktycznie ponoszo-
nych publicznych nakładów na funkcjonowanie bieżącego (para)systemu ppio.  
Z punktu widzenia oceny stopnia finansowego zaangażowania państwa w po-
moc ppio konieczne jest zatem przyjęcie innej procedury rachunkowej, która 
uwzględniałaby owe koszty. 

Zgodnie z ogólnymi objaśnieniami przedstawionymi we wcześniejszych partiach 
opracowania wyróżnić można trzy sposoby szacunku publicznego zaangażo- 
wania w funkcjonowanie ppio. Wykorzystanie każdego z nich jest podyktowane 
w równej mierze dostępnością danych, co specyfiką efektywnego zaangażowa-
nia poszczególnych podmiotów/usługodawców w system ppio. W konsekwencji 
szacunki zagregowanych publicznych kosztów ppio wymuszają zastosowanie 
każdej ze wzmiankowanych procedur w zależności od ww. cechy. 

W przypadku szacunków na podstawie deklarowanej wysokości nakładów na 
funkcjonowanie poradnictwa w pełni zawierza się deklaracjom finansowym 
usługodawców według typów w zakresie ponoszonych przez nich kosztów  
ppio. Odpowiada im ukryte założenie, że – obok zgodności deklaracji ze stanem 
faktycznym – średniomiesięczne koszty funkcjonowania tych podmiotów ppio, 
które odmówiły udzielenia odpowiedzi na pytania natury finansowej, jak rów-
nież tych, które znalazły się poza próbą statystyczną, są – średnio rzecz biorąc  
– równe wysokości kosztów deklarowanych przez podmioty, które udzieliły  
adekwatnej odpowiedzi w badaniu ankietowym CATI na pytanie F1: „Jakie  
są średnie miesięczne łączne koszty prowadzenia poradnictwa w Państwa insty-
tucji/organizacji/firmie? Proszę podać kwotę”. 

W celu przeprowadzenia szacunków wykorzystano również informacje z Raportu 
końcowego z badań nad poradnictwem prawnym i obywatelskim (Tabela 10,  
s. 51; Instytut Spraw Publicznych) o frakcji podmiotów deklarujących brak 
świadczenia nieodpłatnych ppio. Dla potrzeb wyceny i na mocy argumentacji 
przytoczonej we wcześniejszych partiach tekstu założono w odniesieniu do 
podmiotów publicznych, iż – wbrew deklaracji braku zaangażowania w ppio ze 
strony licznych podmiotów tego typu – są one prawnie zobligowane świadczyć 
takie usługi. W przypadku kilku typów usługodawców przyjęto – wobec braku 
adekwatnych danych – określone założenia dotyczące średniomiesięcznych 
kosztów prowadzonej przez nich działalności ppio (patrz Tabela 5; szczegóły  
w opracowaniu pełnym).  



 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po
dm

iot
y u

dzi
ela

jąc
y p

pio
Lic

ze
bn

oś
ć

De
kla

row
an

y 
od

se
tek

 
zaa

ng
ażo

wa
nia

 
(ba

da
nie

 IS
P)

Prz
yję

ty 
od

se
tek

 
zaa

ng
ażo

wa
nia

De
kla

row
an

y 
mi

es
ięc

zn
y k

os
zt 

dz
iał

aln
oś

ci (
w 

zł)

Pła
ca 

prz
ec

ięt
na

 
(na

 m
ies

iąc
, w

 zł)
Mn

oż
nik

 pł
acy

 
prz

ec
ięt

ne
j 

Lic
zb

a m
ies

ięc
y

Ko
szt

 ro
czn

y
Mn

oż
nik

 ko
szt

u 
roc

zn
eg

o

Sza
cu

ne
k 

zag
reg

ow
an

ych
 

ko
szt

ów
 ro

czn
ych

 
(w

 ty
s. Z

ł)

Jed
no

stk
i p

om
oc

y s
po

łec
zn

ej 
– o

śro
dk

i p
om

oc
y s

po
łec

zn
ej

25
31

0,9
3

1
31

74
,77

8
12

96
42

4
Biu

ra 
po

se
lsk

ie 
i se

na
tor

ski
e

55
4

1,0
0

1
17

25
12

11
46

8
Or

ga
niz

acj
e p

oz
arz

ąd
ow

e, 
sp

ołe
czn

e
33

0
0,6

4
0,6

4
65

94
,11

8
12

16
71

2
Jed

no
stk

i p
om

oc
y s

po
łec

zn
ej 

– p
ow

iat
ow

e c
en

tra
 po

mo
cy 

rod
zin

ie
31

5
0,8

9
1

18
31

,03
4

12
69

21
Zw

iąz
ki 

zaw
od

ow
e

11
2

0,4
9

0,4
9

10
40

0
12

68
49

Rz
ec

zn
icy

 Pr
aw

 Ko
ns

um
en

tów
37

2
1,0

0
1

15
00

12
66

96
Biu

ra 
Fe

de
rac

ji K
on

su
me

ntó
w

44
0,3

4
0,3

4
15

00
12

26
9

Stu
de

nc
kie

 Po
rad

nie
 Pr

aw
ne

25
1,0

0
1

50
00

9
11

25
Biu

ra 
Po

rad
 Ob

yw
ate

lsk
ich

30
1,0

0
1

25
00

0
12

90
00

Oś
rod

ki 
Po

mo
cy 

Po
krz

yw
dz

on
ym

 Pr
ze

stę
ps

tw
em

16
1

25
00

0
12

48
00

Rz
ec

zn
ik 

Pra
w 

Ob
yw

ate
lsk

ich
1

1
0,2

5
33

59
9,7

0,2
5

84
00

Rz
ec

zn
ik 

Pra
w 

Dz
iec

ka
1

1
0,2

5
74

88
,8

0,2
5

18
72

Rz
ec

zn
ik 

Pra
w 

Pa
cje

nta
1

1
0,2

5
69

62
0,2

5
17

41
Rz

ec
zn

ik 
Pra

w 
Ub

ez
pie

czo
ny

ch
1

1
0,2

5
61

95
,6

0,2
5

15
49

Za
kła

d U
be

zp
iec

ze
ń S

po
łec

zn
ych

43
0,5

1
1

36
76

,86
2,6

12
49

33
Jed

no
stk

i P
ań

sto
we

j In
sp

ek
cji

 Pr
acy

61
0,2

1
58

21
,72

1,3
12

55
40

Ur
ząd

 gm
iny

 / m
ias

ta
24

14
1

38
68

,74
1,3

12
14

56
91

Sta
ros

tw
o P

ow
iat

ow
e

31
4

1
33

91
,13

1,3
12

16
61

1
Po

wi
aty

 m
iej

ski
e

65
1

43
68

,97
1,3

12
44

30
Ur

ząd
 W

oje
wó

dz
ki

16
1

44
45

,98
1,3

12
11

10
Ur

ząd
 M

ars
zał

ko
ws

ki
16

1
45

69
,56

1,3
12

11
41

Są
d+

ad
wo

ka
ci w

yzn
acz

en
i z 

urz
ęd

u 
37

7
1

54
31

2,6
12

63
88

2
Pro

ku
rat

ura
37

7
1

66
67

1,3
12

39
21

0
Mi

nis
ter

stw
o l

ub
 in

ny
 ur

ząd
 ce

ntr
aln

y
96

1
72

95
,9

1,3
12

10
92

6
Ur

zęd
y s

ka
rbo

we
35

2
1

42
50

,5
2,6

12
46

68
1

51
39

80
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
     

     
   R

AZ
EM

Ob
lic

ze
nia

 na
 po

ds
taw

ie 
de

lar
ow

ne
j w

yso
ko

ści
 śr

ed
nic

h m
ies

ięc
zn

ych
 ko

szt
ów

 pr
ow

ad
ze

nia
 dz

iał
aln

oś
ci n

a u
słu

go
da

wc
ę (

na
 po

ds
taw

ie 
ba

da
ń I

SP
)

Ob
lic

ze
nia

 za
sad

zją
ce

 się
 na

 st
atu

tow
ym

/w
ew

ną
trz

urz
ęd

ow
ym

 ob
ow

iąz
ku

 ud
zie

lna
nia

 pp
io 

 (n
a p

od
sta

wi
e d

an
ych

 do
tyc

ząc
ych

 śr
ed

nie
go

 m
ies

ięc
zn

eg
o w

yn
ag

rod
ze

nia
 w

 w
ym

ien
ion

ych
 in

sty
tuc

jac
h

Ob
lic

ze
nia

 za
sad

zaj
ace

 się
 na

 st
atu

tow
ym

 ob
ow

iąz
ku

 ud
zie

len
ia 

po
rad

 pp
io 

(na
 po

ds
taw

ie 
da

ny
ch

 do
tyc

ząc
ych

 pe
łny

ch
 ro

czn
ych

 ko
szt

ów
 dz

iał
aln

oś
ci w

ym
ien

ion
ych

 po
dm

iot
ów

)

Ta
be

la
 5

.  
Sz

ac
un

ek
 „b

ud
że

to
w

yc
h”

 k
os

zt
ów

 fu
nk

cj
on

ow
an

ia
 a

kt
ua

ln
eg

o 
sy

st
em

u 
pp

io
 

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w
ła

sn
e 



 51

Odpowiednie obliczenia raportuje Tabela 5 w części zatytułowanej Obliczenia na 
podstawie deklarowanej wysokości średnich miesięcznych kosztów prowadzenia 
działalności na usługodawcę. 

Według propozycji szacunków na podstawie założonej frakcji kosztów całkowi-
tych zagregowane koszty świadczenia ppio przez podmioty, które ustawowo 
powołane są do ochrony praw określonych grup społecznych i dla których  
działalność w zakresie ppio stanowi ważny cel działalności. Szacunki kosztów  
dla takich podmiotów zawiera Tabela 5. 

Ostatnia procedura szacunku zagregowanych kosztów ppio dotyczy „najwięk-
szych graczy” na rynku ppio, jak wynika z badań ankietowych beneficjentów.  
Są to bardzo duże instytucje publiczne, dla których ppio stanowi jedynie  
cel uboczny głównej działalności. Z wyjątkiem jednostek ZUS i PIP podmioty  
te zostały pominięte w badaniach ankietowych usługodawców, zaś pomimo 
relatywnie wysokiej reprezentacji jednostek ZUS i PIP w próbie, żadna z nich  
nie podała nawet przybliżonego szacunku kosztów związanych z aktywnością 
ppio. Procedura pomiaru w tym przypadku definiuje zatem minimalną wysokość 
kosztów związanych z ich działalnością w dziedzinie ppio, zaś suma kosztów 
określa dolny próg zagregowanych środków publicznych asygnowanych –  
w sposób nawet przez decydentów nieuświadomiony – na cele ppio. Odpo-
wiednie szacunki zagregowanych kosztów dla omawianej grupy podmiotów 
przedstawiono w Tabeli 5 w części zatytułowanej Obliczenia zasadzające się na 
statutowym/wewnątrzurzędowym obowiązku udzielania porad ppio. 

Przedstawione w opracowaniu szacunki zagregowanych kosztów funkcjonowa-
nia aktualnego parasystemu ppio – w obydwu wariantach: „rynkowym” i „bu-
dżetowym” – przeprowadzone były przy przyjęciu minimalistycznych koszto-
wych parametrów wyceny. Pomimo metodycznego dualizmu zarówno ujęcie 
„rynkowe”, jak i „budżetowe” wskazują, iż faktyczne publiczne nakłady na ppio 
wynoszą co najmniej 500 milionów złotych rocznie. 

 
Szacunki kosztów wdrożenia reformy ppio 
Czy zatem w świetle przedstawionych szacunków należy wyciągnąć wniosek, że 
wysokość nakładów ze strony budżetu państwa na reformę systemu nieodpłat-
nego poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinna być nie niższa od wy-
mienionej kwoty 500 mln zł? Paradoksalnie – tak, jeśli się bierze pod uwagę 
wytłuszczony wniosek końcowy z szacunku zagregowanych kosztów ppio, ale 
„szczęśliwie” dla budżetu państwa – nie. 
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Zapewne takie postawienie sprawy musi wywołać pewną konsternację: wszakże 
te dwa wnioski wydają się być w oczywistej sprzeczności! Tak jednak nie jest. 
Poniżej przedstawiono tok rozumowania prowadzący do tak zaskakującej supo-
zycji.  

Otóż wytłuszczona kwota stanowiłaby adekwatny rząd wielkości pod – całkowi-
cie nierealistycznym – warunkiem, że nowo powstały system ppio przejąłby 
wszystkich dotychczasowych beneficjentów ppio, co implicite oznaczałoby „za-
kaz wstępu” do jakiejkolwiek instytucji publicznej po jakąkolwiek informację czy 
poradę prawną lub obywatelską. Jednak nowy system nie zastąpi, ale uzupełni 
istniejące nieformalne struktury. Dlatego faktyczny popyt na usługi realizowane 
przez (certyfikowane) podmioty w ramach nowego systemu – który powinien 
być finansowany ze środków publicznych ‒ będzie znacznie niższy i wyznaczony 
może być z następującej relacji:  

                                                                                                                    (2) 

gdzie: 
NEWPPIO – popyt zaspokajany przez podmioty nowego systemu ppio 
NOPUB  –  popyt realizowany przez podmioty niepubliczne, aktualnie obecne na „rynku” ppio 
PUB  –  popyt realizowany przez podmioty publiczne, aktualnie obecne na rynku ppio, któ-

rych liczba i zakres kompetencyjny nie ulegnie zmianie 
KOM  –  popyt aktualnie realizowany odpłatnie przez komercyjne kancelarie prawne, 
OVERD  –  popyt obecnie niezaspokojony 
a, b, c, d  –  parametry przejścia z przedziału <0,1> od systemu aktualnego do systemu nowego; 

zatem różnice pomiędzy liczbą „1” a wartościami owych parametrów informować 
będą, jaka frakcja beneficjentów pozostanie przy „dawnych” usługodawcach nawet 
po wprowadzeniu reformy. 

 
Zauważmy, że wszystkie zmienne po prawej stronie relacji (2) są znane. Niewia-
domymi pozostają natomiast parametry przejścia. Jednakże w tym przypadku 
można pokusić się o dedukcyjne – wsparte tam, gdzie to możliwe mniej lub bar-
dziej adekwatnymi danymi – wyprowadzenie przybliżonych ich wartości. Bazą 
logicznego ciągu wywodu jest podstawowe założenie, że beneficjenci (tudzież: 
petenci czy klienci) dokonują swobodnego wyboru usługodawcy ppio na pod-
stawie własnych preferencji. Zainteresowany wyprowadzeniem wartości para-
metrów relacji (2) czytelnik proszony jest o zapoznanie się z opracowaniem 
głównym20. W tym miejscu dość powiedzieć, że na mocy argumentacji logicznej 
wspartej empirycznymi wynikami ogólnopolskich badań ankietowych, zawarty-
mi w opracowaniu pt. Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego                                                          
20  Dostępnym na stronie www.inpris.pl 

OVERDdKOMcPUBbNOPUBaNEWPPIO 



 53

i obywatelskiego (Instytut Spraw Publicznych)21 ustalono następujące wartości 
omawianych parametrów: 

OVERDKOMPUBNOPUBNEWPPIO  35,005,015,01   (3), 
co w połączeniu z danymi dotyczącymi szacowanej liczebności ppio udzielanych 
przez rozważane grupy usługodawców dało oczekiwaną sumę kosztów wdroże-
nia reformy w wysokości 176 mln złotych. 

Jest to szacunek kosztów ponoszonych tylko przez usługodawców systemu i nie 
uwzględnia dodatkowych kosztów związanych z ustanowieniem Rady Pomocy 
Prawnej (kosztów związanych z certyfikacją, monitoringem, kontrolingiem, cen-
tralną ewidencją danych itp). Generalnie, wydaje się wskazane, aby nowy  
system ppio miał wbudowane najważniejsze – w szczególności wszystkie wy-
mienione powyższej – ogniwa generujące koszty centralne. 

W przypadku wprowadzenia ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych sza- 
cowana kwota ulegnie obniżeniu, tym bardziej znaczącemu, im bardziej re- 
strykcyjne okażą się kryteria dostępu. Maksymalną wysokość kosztów, w wa- 
runkach wprowadzenia ustalonych dochodowych i przedmiotowych kryteriów 
dostępu, oszacować można łącząc prezentowaną w niniejszym opracowaniu 
procedurę szacunku z procedurą zaproponowaną przez dr. Jana Winczorka 
(patrz Wycena bieżących i przyszłych kosztów funkcjonowania ppio, INPRIS, 
Warszawa 2013). 

Poniżej (Tabela 6 i Tabela 7) przedstawiono adekwatne wyliczenia przy potrak-
towaniu raportowanej kwoty 176 mln zł jako wartości oczekiwanej kosztów 
wdrożenia reformy bez ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych oraz wykorzy-
staniu danych z estymacji przedziałowej zawartych w ww. analizie. Połączenie 
informacji z obydwu badań daje możliwość dokonania przedziałowego szacunku 
kosztów przyszłych na podstawie struktury przedmiotowo-podmiotowej ppio  
w badanym okresie.                                                            
21  Stanisław Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport 

cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty/60-
korzystajacy-i-niekorzystajacy-z-poradnictwa-prawnego-i-obywatelskiego [dostęp: 05.09.2013]. 
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Tabela 6.  Oszacowanie kosztów wdrożenia ppio przy zastosowaniu kryteriów 
przedmiotowych 
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Prawo  
rodzinne 72788 92150 111511 0,208802 0,199336 0,193607 27734 35111 42488 

Prawo  
spadkowe 53268 68663 84057 0,152806 0,148529 0,145941 20296 26162 32028 

Prawo  
cywilne  
i procedura 
cywilna 

54601 70270 85938 0,15663 0,152005 0,149206 20804 26774 32744 

Zabezpieczenia 
społeczne 
(ubezpieczenia 
społeczne, 
pomoc  
społeczna) 

34230 45462 56693 0,098193 0,098341 0,098431 13042 17322 21601 

Prawo  
mieszkaniowe 32397 43207 54016 0,092935 0,093463 0,093783 12344 16463 20581 

Prawo pracy 32917 43849 54781 0,094427 0,094853 0,095111 12542 16708 20873 

Prawo  
finansowe 19284 26896 34508 0,055319 0,058181 0,059913 7348 10248 13148 

Inne 18001 25278 32555 0,051638 0,054681 0,056522 6859 9632 12404 

Prawo karne 
i postępowanie 
karne,  
prawo karne  
wykonawcze 

12160 17829 23498 0,034882 0,038567 0,040797 4633 6793 8953 

Prawo  
rzeczowe 8422 12961 17500 0,02416 0,028037 0,030384 3209 4938 6668 

Prawo  
administracyjne 
i procedura 
administracyjna 

10531 15721 20910 0,030209 0,034006 0,036304 4013 5990 7967 

Razem: 348599 462283 575967   

Koszty wdrożenia: razem: 132825 176141 219457 

Źródło: Opracowanie własne; a) J. Winczorek [2013], tabela 2. 
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Tabela 7.  Oszacowanie kosztów wdrożenia ppio przy zastosowaniu kryteriów 
dochodowych 
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Do 500 zł 20568 46288 72008 0,059002 0,092012 0,125021 7837 16207 27437 

Do 1000 zł 72344 120847,5 169351 0,207528 0,250779 0,29403 27565 44173 64527 

Do 1500 zł 132724 201690 270656 0,380737 0,425327 0,469917 50571 74918 103127 

Do 2000 zł 197832 286159 374486 0,567508 0,608848 0,650189 75379 107243 142689 

Do 3000 zł 261764 368199,5 474635 0,750905 0,787487 0,824069 99739 138709 180848 

Koszty bez 
ograniczeń 
dochodowych: 
dane zastanea)  

348599 462283 575967

Koszty bez 
ograniczeń 
dochodowych: 
po wdrożeniu 
reformy ppio 

132825 176141 219457

 

Źródło: Opracowanie własne; a) J. Winczorek [2013], tabela 3. 

 

Przedstawione szacunki pokazują, iż w przypadku ograniczeń przedmiotowo-
podmiotowych koszty wdrożenia systemu ppio ulegną znacznemu obniżeniu. 
Dlatego w zależności od kwoty środków publicznych, która zostanie przezna- 
czona na reformę – i której ostateczne uruchomienie będzie miało charakter 
decyzji politycznej – wskazać można różne warianty wdrożenia reformy. W wa-
runkach braków budżetowych wskazane będzie adekwatne zmniejszenie po- 
pytu na usługi ppio, co osiągnąć można poprzez wprowadzenie przedmiotowych 
lub dochodowych – czy nawet przedmiotowo-dochodowych – kryteriów do- 
stępu. W świetle powyższej uwagi wydaje się, że wskazywanie na „obiektywne”, 
finansowe przyczyny zaniechania reformy jest zakamuflowaną formą braku  
politycznej woli takiej reformy. 
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Podmioty i osoby udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich  
 
Analizy prowadzone w ramach projektu wskazują, że usługi poradnictwa były 
dotychczas dostarczane przez wszystkie rodzaje podmiotów, to jest zarówno 
przez organizacje publiczne, prywatne, jak i pozarządowe. Wielosektorowość 
poradnictwa może być zaletą z punktu widzenia dostępności pomocy prawnej 
dla obywateli, ale jest również wyzwaniem dla określenia minimalnych kryte-
riów, które mogą zostać zastosowane z powodzeniem wobec organizacji o róż-
nej podmiotowości prawnej. Opracowywany model winien uwzględniać wszy- 
stkie kategorie podmiotów świadczących obecnie pomoc prawną, z ważnym, 
opisanym poniżej, zastrzeżeniem dotyczącym podmiotów publicznych posiada-
jących własne i często uregulowane prawnie źródła finansowania.  
 
Tabela 8.  Liczebność poszczególnych podmiotów świadczących poradnictwo 

prawne w Polsce 

Podmiot Liczebność 

Podmioty zakwalifikowane w PKD  
o nr 6910Z (działalność prawnicza)     34 101* 

Adwokaci      10 895*** 

Radcy prawni ok. 29 000*** 

Organizacje pozarządowe            ok. 400** 

Pomoc społeczna (OPS + PCPR)        2 859 

Kliniki prawa             26*** 

* Dane z 2011 r.      ** Dane z 2012 r.      *** Dane z 2013 r.    
Podmioty prywatne 
Pod pojęciem podmiotów prywatnych rozumie się przede wszystkim kancelarie 
adwokatów lub radców prawnych, a także firmy doradztwa prawnego. Kancela-
rie prawne to organizacje zatrudniające wyłącznie adwokatów lub radców 
prawnych i świadczące szeroko rozumianą pomoc prawną obejmująca również 
reprezentacje w sądzie. Z kolei firmy (biura) doradztwa prawnego to instytucje 
udzielające przede wszystkim porad prawnych, w których zatrudnione są osoby 
z wykształceniem prawniczym (nie tylko radcy prawni i adwokaci). 
 
Organizacje pozarządowe 
Są to organizacje, które działają w obrocie prawnym jako fundacje, stowarzysze-
nia oraz których cele – określone w statucie – zawierają odniesienia do prowa-
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dzenia usług pomocy prawnej lub poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Zakłada się, że w systemie mogą uczestniczyć następujące rodzaje organiza- 
cji społecznych: te, które udzielają pomocy prawnej w szerokim zakresie, jak  
i organizacje, które świadczą tzw. poradnictwo specjalistyczne, czyli udzielają 
pomocy wyspecjalizowanej, kierowanej do oznaczonych grup społecznych lub 
dotyczącej ściśle określonego zakresu przedmiotowego (np. Stowarzyszenie 
Interwencji Prawnej, Centrum Praw Kobiet, Federacja Konsumentów)22. W tym 
ostatnim zakresie winny zostać stworzone kryteria uwzględniające specyfikę 
funkcjonowania organizacji świadczącej poradnictwo specjalistyczne, np. doty-
czące znajomości języków obcych przez osoby świadczące bezpośrednio pomoc 
prawną cudzoziemcom. 
 
Uniwersyteckie poradnie prawne 
Uniwersyteckie poradnie prawne (inaczej: kliniki prawa) to jednostki organiza-
cyjne funkcjonujące w ramach uczelni wyższych, których celem jest nie tylko 
świadczenie pomocy prawnej, lecz również doskonalenie procesu kształcenia 
studentów prawa. W ramach swojej działalności oferują one bezpłatne porady 
prawne osobom ubogim. Porady te udzielane są przez studentów pod nadzorem 
wykwalifikowanego prawnika. Kliniki prawa funkcjonujące na polskich uczel-
niach zrzeszone są w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Specyfika 
tych instytucji oraz ich nadrzędny cel edukacyjny wymagają potraktowania ich  
w systemie nieodpłatnego poradnictwa szczególnie, a ich doświadczenie w za-
kresie stosowania standardów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej może 
pozytywnie wpłynąć na ostateczne ukształtowanie zakresu kryteriów dostępu 
do systemu pomocy prawnej. 
 
Podmioty publiczne 
W obecnym stanie rzeczy znaczący odsetek podmiotów świadczących pomoc 
prawną to podmioty prawa publicznego, w tym w szczególności instytucje pu-
bliczne lokalnej pomocy społecznej: ośrodki pomocy społecznej oraz powiatowe 
centra pomocy rodzinie. W ramach swojej działalności organizacje pomocy spo-
łecznej świadczą pomoc specjalistyczną obejmującą – obok pomocy rodzinnej  
i psychologicznej – również poradnictwo prawne. Wyniki analiz przeprowadzo-
nych w ramach projektu wskazują, że tego typu instytucje mogą mieć istotne 
znaczenie w dostarczaniu porad prawnych w miejscach, gdzie istnieje ich deficyt                                                         
22  Por. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, INPRIS, Warszawa 2012. 
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ze względu na brak innego typu usługodawców (np. kancelarii prawnych, wy-
specjalizowanych organizacji pozarządowych). Ponieważ jednak podmioty te 
posiadają własne źródła finansowania, często uregulowane prawnie, i będą 
świadczyły poradnictwo prawne niezależnie od wprowadzenia nowego systemu, 
postuluje się, aby nie były one w kręgu usługodawców nowego systemu,  
ale by włączyć je do kręgu organizacji wspomagających. Podmioty te, jako  
posiadające własne źródła finansowania, nie powinny ubiegać się o uzyskanie 
środków publicznych dystrybuowanych w ramach proponowanego systemu. 
Przewidujemy jednocześnie, że wyłącznie spójny system pomocy prawnej,  
w którym uczestniczyć może szeroka gama podmiotów zarówno publicznych,  
jak i niepublicznych, będzie funkcjonował najefektywniej. 

Inne kluczowe podmioty, które powinny uczestniczyć w systemie jako organi- 
zacje wspomagające i współpracujące z pozostałymi usługodawcami, zostały 
wymienione w Tabeli 9.  
Tabela 9.  Zestawienie kluczowych publicznych podmiotów i instytucji świad- 

czących informację prawną lub poradę prawną i obywatelską 

Podmiot Informacja o działalności 

Rzecznik Praw Obywatelskich Poradnictwo w sprawach praw człowieka  
i praw obywatelskich 

Rzecznicy konsumentów Instytucja samorządowa – porady  
i reprezentacja w sprawach konsumenckich 

Rzecznik Praw Pacjenta / Rzecznik Praw  
Pacjenta Szpitali Psychiatrycznych Poradnictwo w sprawach praw pacjentów 

Rzecznik Praw Ubezpieczonych Poradnictwo z zakresu prawa  
ubezpieczeniowego 

Rzecznik Praw Dziecka Poradnictwa z zakresu praw dziecka 

Biura obsługi interesantów w sądach Informacja i wzory dokumentów dla petentów 
sądów 

Prokuratura Poradnictwo z zakresu praw pokrzywdzonych 
jako działalność uzupełniająca 

Państwowa Inspekcja Pracy Poradnictwo z zakresu prawa pracy 

Państwowa Inspekcja Handlowa Poradnictwo w sprawach konsumenckich 

Urzędy Skarbowe / Krajowa Informacja  
Podatkowa 

Informacje i porady z zakresu prawa  
podatkowego 

Oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura obsługi interesanta 
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Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich w ramach podmiotów 
komercyjnych i organizacji pozarządowych 
Poniżej wskazana została charakterystyka osób, które powinny udzielać porad 
prawnych i obywatelskich w przyszłym systemie nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w ramach instytucji prywatnych i pozarządowych 
wymienionych wcześniej. 

I kategoria: osoby z wykształceniem prawniczym: (a) osoby z dyplomem ukoń-
czenia studiów prawniczych (magister prawa, bez aplikacji), (b) aplikanci radco-
wscy/adwokaccy, (c) radcy prawni/adwokaci. Nie ulega wątpliwości, że świad-
czenie poradnictwa prawnego musi być domeną prawników. Ma to związek z ich 
kierunkowym wykształceniem, odbytą aplikacją i doświadczeniem zawodowym, 
w szczególności w zakresie spraw bardziej skomplikowanych, w przypadku któ-
rych nie wystarczy jedynie prosta porada, której może udzielić także osoba bez 
wykształcenia prawniczego. Jak wskazuje doświadczenie osób udzielających 
porad, osoby zgłaszające się po pomoc prawną często borykają się z wielowąt-
kowymi, nawarstwionymi problemami prawnymi. W tym przypadku najbardziej 
odpowiednią osobą do udzielania porady prawnej będzie wykwalifikowany 
prawnik – radca prawny bądź adwokat. W mniej skomplikowanych sprawach 
może być to również aplikant radcowski/adwokacki, a także osoba legitymująca 
się wyłącznie dyplomem ukończenia studiów prawniczych (bez odbytej aplikacji 
i zdanego egzaminu zawodowego). 

II kategoria: osoby z wykształceniem wyższym (nieprawniczym), po odpowied-
nim przeszkoleniu i z odpowiednim doświadczeniem. Najistotniejsze jest, aby 
poradnictwo było świadczone przez osoby kompetentne w zakresie udzielania 
porad i przygotowane merytorycznie w sposób umożliwiający przekazanie zgła-
szającym się osobom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych 
zestawów informacji odnoszących się do przedstawionego przez nie problemu 
prawnego oraz, w razie potrzeby, umiejące pomóc w jego rozwiązaniu. Ponadto 
osoby te muszą być gotowe na stałe podnoszenie swoich kwalifikacji. Wskazuje 
się, że w dotychczasowej praktyce instytucji poradniczych doradcy bez wykształ-
cenia prawniczego (paralegal) również w sposób należyty wypełniają swoje obo-
wiązki. Nierzadko są oni wyspecjalizowani w jakiejś dziedzinie prawa, np. świad-
czeniach rodzinnych, ubezpieczeniach społecznych, pomocy społecznej, sprawach 
z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, pomocy osobom zadłużonym23.                                                         
23  Osoby udzielające porad prawnych i obywatelskich, System nieodpłatnego poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce, wersja robocza na dzień 19.02.1013 r. 
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Instytucja ta wywodzi się z tradycji brytyjskiej, gdzie po dziś dzień porady świad-
czone przez paralegals cieszą się dużym powodzeniem. Podobne rozwiązanie 
zdało egzamin także w Holandii, gdzie paralegals w ramach tzw. pierwszego 
kontaktu świadczą pomoc osobie szukającej pomocy prawnej. Także poza Euro-
pą można znaleźć przykłady zaangażowania paralegals w system nieodpłatnego 
poradnictwa, np. w RPA, gdzie zajmują się oni świadczeniem pomocy z zakresu 
prawa cywilnego. W Polsce, w chwili obecnej, idea ta najpełniej jest realizowana 
dzięki Biurom Porad Obywatelskich24. 

III kategoria: studenci prawa pod nadzorem merytorycznym doświadczonego 
pracownika naukowego. W odniesieniu do propozycji modelowych sugeruje  
się, aby umożliwić pracę studentom dopiero powyżej drugiego roku studiów. 
Doświadczenia polskie i zagraniczne również wskazują, że studenci świadczący 
porady prawne w ramach klinik prawa mogą być istotnym i wartościowym  
elementem projektowanego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego (np. południowoafrykański system nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego). 

Jak wynika z doświadczenia organizacji udzielających porad, istnieje pewien 
zbiór cech i kwalifikacji, które powinna posiadać osoba udzielająca nieodpłat-
nych porad prawnych i obywatelskich: 

• wiedza z zakresu obowiązujących przepisów prawa, 
• umiejętność szukania informacji, 
• umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi (komputer, Lex), 
• doświadczenie, 
• empatia, 
• otwartość, 
• asertywność, 
 komunikatywność. 

Weryfikacja tych umiejętności wydaje się dość trudna do przeprowadzenia. 
Niemniej jednak istnieje kilka sposobów, które istotnie mogą pomóc w wyborze 
osób właściwych z punktu widzenia systemu nieodpłatnego poradnictwa praw-
nego i obywatelskiego: 

• rozmowa wstępna i analiza przedstawianych dokumentów, 
• okres próbny,                                                         

24  A. Witkowska, Po poradę nie tylko do prawnika, „Rzeczpospolita”, 5.03.2013. 
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• system wprowadzania nowych osób (np. półroczny wolontariat lub pra-
ca z innym, bardziej doświadczonym doradcą), 

• informacja zwrotna od klientów25. 

Podkreśla się w szczególności wagę systemu szkoleń osób udzielających porad 
bądź aspirujących do tego. Oprócz szkoleń z zakresu psychologii, ważne są  
szkolenia z zakresu dziedzin prawa, w ramach których świadczone jest porad- 
nictwo. Wzorem powinny być działania podejmowane przez brytyjskie Biura 
Porad Obywatelskich. Przykładem mogą być szkolenia w dziedzinie prawa  
antydyskryminacyjnego przeprowadzone w roku 2010 dla 600 wolontariuszy 
oraz superwizorów udzielanych porad26. Brytyjskie Biura Porad Obywatelskich, 
w partnerstwie z Cass Business School, organizują również szkolenia liderskie27 
dla osób będących liderami i menedżerami w ramach systemu porad obywatel-
skich, co ma wpływ nie tylko na jakość samych porad, ale również na sprawność  
i efektywność funkcjonowania samego systemu. System szkoleń osób udzielają-
cych prostych porad prawnych i informacji zdał egzamin także w Holandii.  
Po reformie tamtejszego systemu pomocy prawnej, kiedy działalność rozpoczęły 
Centra Pomocy Prawnej, przeprowadzono cykl wprowadzających szkoleń, które 
miały na celu przede wszystkim zaznajomienie z nowym sposobem pracy i moż-
liwościami wykorzystania systemu wsparcia. Kształcenie i szkolenie zostało  
zaprojektowane w taki sposób, żeby cały personel mógł uczestniczyć we wszy- 
stkich formach wsparcia (pomoc udzielana w biurze, konsultacje, usługi tele- 
foniczne i wirtualne). Cykl szkoleń został przeprowadzony na podstawie  
przekrojowej listy zagadnień, skonsultowanej z kilkoma największymi firmami  
szkoleniowymi28. 
 

Kryteria dostępu usługodawców 

W projektowanym modelu powinny istnieć względnie zunifikowane i sprawnie 
egzekwowane kryteria dostępu usługodawców do systemu nieodpłatnej po- 
mocy prawnej, których spełnienie ma być warunkiem koniecznym otrzymania 
środków finansowych w ramach systemu. Zgodnie z przyjętą konwencją termi-                                                        
25  Związek Biur Porad Obywatelskich – Opracowanie wariantu modelu PPiO, 6.06.2013. 
26  Porady obywatelskie. Sprawozdanie i roczny raport finansowy 2010/2011. Citizens Advice Bureau, tłum.  

S. Szymański, INPRIS, Warszawa 2012. 
27  Ibid. 
28  P. van den Biggelaar, Punkt Usług Prawnych: lekcje płynące z praktyki. Holenderska Rada Pomocy Prawnej, 

tłum. S. Szymański, INPRIS, Warszawa 2012. 
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nologiczną spełnienie kryteriów ocenia się w procesie zwanym certyfikacją.  
W projektowanym modelu winny funkcjonować różne typy usługodawców.  
Nie wszyscy usługodawcy winni korzystać z finansowania w ramach systemu,  
ale wobec nie korzystających usługodawców kryteria dostępu mogą służyć  
jako kryteria przyznania znaku jakości. Organem odpowiadającym za proces 
certyfikacji winna być Rada Pomocy Prawnej. 

Problem kryteriów dostępu usługodawców do systemu pomocy prawnej  
jest jedną z najważniejszych kwestii wymagających rozważenia przy projekto- 
waniu modelu tego systemu. Proponowany system zostaje konwencjonalnie  
określony jako system certyfikacji. Analiza wybranych światowych rozwiązań  
w aspekcie kryteriów dostępu usługodawców prowadzi do następujących  
wniosków. 

Istnieją rozwiązania systemowe, które nie zawierają kryteriów dostępu dla usłu-
godawców udzielających pomocy prawnej. Przykładem takiego systemu są 
Niemcy, w przypadku których centralny i spójny system pomocy prawnej za- 
stąpiony jest przez ubezpieczenia pomocy prawnej. Usługodawcami w takim 
„systemie” są prawnicy, którzy z racji swojego wykształcenia upoważnieni są do 
świadczenia osobom ubezpieczonym usług pomocy prawnej (w tym pomocy 
przedsądowej i reprezentacji klienta w sądzie)29. Podobne rozwiązanie stoso- 
wane jest w Szwecji30. 

Kryteria – zależnie od systemu – różnicują się ze względu na typy usługodawców 
lub tworzone są w taki sposób, aby swoim zakresem obejmować podmioty  
o różnej podmiotowości prawnej i specyfice funkcjonowania. Problem tworze-
nia uniwersalnych i jednolitych kryteriów dostępu do systemu pomocy prawnej 
nie istnieje w krajach, w których usługodawcami są przede wszystkim prawnicy, 
czyli osoby z odpowiednim wykształceniem, przeszkoleniem i doświadczeniem 
(często muszą być to członkowie korporacji prawniczych). Przykładem systemów, 
w których za poradnictwo prawne odpowiadają przede wszystkim prawnicy,  
są Ukraina, Francja, RPA oraz Szwecja31. 

Istnieją jednak systemowe rozwiązania, w których lista usługodawców jest zna-
czenia szersza i wykracza poza osoby z wykształceniem prawniczym. Wartym 

                                                        
29  Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, op. cit., s. 361–365. 
30  Ibidem, s. 372. 
31  Ibidem, s. 366–372 (RPA), 372–375 (Szwecja), 375–381 (Ukraina), 382–386 (Francja). 
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szczególnej uwagi przypadkiem są kryteria dostępu w systemie chorwackim32  
i łotewskim33. 

Innym systemem – ale też uwzględniającym różnych usługodawców – jest  
system w Anglii i Walii. W jego ramach funkcjonować mogą usługodawcy będą-
cy praktykującymi prawnikami oraz organizacje pozarządowe (w tym Biura  
Porad Obywatelskich). Organizacje świadczące pomoc muszą posiadać jeden  
z czterech znaków jakości – jeden z nich nadawany jest przez organizację zawo-
dową prawników (The Legal Society), pozostałe nadawane są przez instytucję 
administrującą systemem pomocy prawnej (Legal Service Commission)34. 

Rozbudowany katalog standardów jakości i kryteriów dostępu usługodawców do 
systemu jest stosowany przez amerykańską Legal Services Corporation. Ta spół-
ka non-profit zajmuje się w szczególności finansowaniem programów pomocy 
prawnej funkcjonujących w różnych stanach Stanów Zjednoczonych, oferując 
zainteresowanym usługodawcom różne typy grantów: granty ogólne na prowa-
dzenie działalności w zakresie pomocy prawnej, granty specjalistyczne związane 
z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych oraz granty technologiczne mające na celu 
wsparcie rozwoju nowych technologii u usługodawców świadczących pomoc 
prawną. Podkreślenia wymaga, że LSC bazuje na bardzo rozbudowanym zbio- 
rze standardów świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej przyjętym przez 
American Bar Association35. 

Kryteria dostępu usługodawców w przypadku większości analizowanych syste-
mów oznaczają również kryteria dostępu do środków finansowych. W spójnych 
systemach wpis na listę usługodawców, uzyskanie certyfikatu lub znaku jakości 
oznacza jednoczesną możliwość uzyskania dofinansowania na prowadzenie  
poradnictwa. 

Większość analizowanych systemów obejmuje tymi samymi kryteriami usługo-
dawców pomocy przedsądowej, jak i pomocy na etapie sądowym. Wynika to  
z tego, że większość systemów, to systemy spójne, które definiują pomoc praw-
ną kompleksowo oraz w których osobami udzielającymi pomocy są wykwali- 
fikowani prawnicy (nawet jeżeli usługodawcami są instytucje, to prawnicy  
udzielają porad).                                                          
32  Źródło: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_148_2995.html. 
33  State Ensured Legal Aid Law, section 33 (2), źródło: http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/ 

docs/LRTA/Likumi/State_Ensured_Legal_Aid_Law.doc. 
34  Źródło: http://www.justice.gov.uk/legal-aid/quality-assurance/quality-mark. 
35  Por. dokumenty stanowiące źródła kryteriów oceny usługodawców pod adresem: http://grants. 

lsc.gov/resources/reference-materials. 
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Niezależnie od skonstruowania procedury oceny spełnienia kryteriów dostępu 
usługodawców do systemu pomocy prawnej, formy prawnej czynności dokony-
wanej w tym zakresie oraz określenia kompetencji podmiotu odpowiedzialnego 
za zarządzanie tym procesem, konieczne jest syntetyczne zaprezentowanie listy 
tych kryteriów. 

Kryteria wynikają z różnych źródeł, a przede wszystkim z przepisów obowiązują-
cego prawa oraz standardów jakości opracowywanych przez holenderską Radę 
Pomocy Prawnej. Znacząca część kryteriów odnosić się ma do wszystkich typów 
usługodawców funkcjonujących w systemie, ale zasadne jest stworzenie pod-
grup kryteriów szczegółowych odnoszących się tylko do niektórych typów  
usługodawców lub tylko do niektórych zakresów przedmiotowych świadczonej 
pomocy prawnej. Co do zasady kryteria poniższe mają przesądzać o przynależ-
ności danego podmiotu do systemu i tym samym o korzystaniu ze środków  
publicznych w ramach finansowania funkcjonującego w systemie. W odniesieniu 
do podmiotów prawa publicznego posiadających odrębne źródła finansowania  
i nie przewidzianych jako podmioty korzystające z finansowania w ramach sys-
temu, kryteria poniższe mogą być wykorzystane do uzyskania przez taki podmiot 
tzw. znaku jakości. 

Kryteria mogą zostać pogrupowane w następujący sposób36: 

Kryteria dotyczące funkcjonowania podmiotu w systemie 
 złożenie oświadczeń o zapoznaniu się z warunkami funkcjonowania  

w systemie; 
 złożenie oświadczeń o poddaniu się procesowi kontroli (formalnej i me-

rytorycznej) na potrzeby procesu certyfikacji oraz kontroli bieżącej;  
audytowi finansowemu; okresowej ewaluacji; 

 złożenie oświadczeń o zapoznaniu się i akceptacji sankcji wynikających  
z naruszeń standardów. 

Kryteria formalno-prawne odnoszące się do formy organizacyjnej podmiotu 
W zależności od formy organizacyjnej podmiotu świadczącego nieodpłatną po-
moc prawną konieczne będzie spełnienie przesłanek wymaganych przez prawo, 
by utworzyć oraz umożliwić bieżące funkcjonowanie takiego podmiotu (wpisy  
w ewidencjach/rejestrach; zasady prowadzenia rozliczeń finansowych; posia- 
danie rachunku bankowego etc.).                                                         
36  Poniższy katalog kryteriów ma charakter przykładowy. Został on opracowany w nawiązaniu do zbiorów 

kryteriów stosowanych w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, z uwzględnieniem specyfiki 
polskich przepisów prawa. 
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Kryteria odnoszące się do zarządzania dokumentacją podmiotu 
Dokumentację w tym zakresie należy podzielić na niespecyficzną dla syste- 
mu pomocy prawnej (np. akta osobowe pracowników, dokumentacja podatko-
wa, ZUS etc. – zasady prowadzenia takiej dokumentacji wynikają z przepisów 
prawa) oraz na dokumentację specyficzną. W zakresie tej ostatniej w procesie 
certyfikacji winno się badać w szczególności następujące zagadnienia: 

 prowadzenie ewidencji klientów oraz spraw przyjętych i nieprzyjętych 
do rozpoznania; 

 prowadzenie ewidencji czasu pracy osób świadczących pomoc prawną  
z uwzględnieniem wykonywanych czynności; 

 zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych i poufności in-
formacji; 

 prowadzenie dokumentacji związanej z bieżącą autokontrolą podmiotu; 
 prowadzenie dokumentacji dla celów procesu certyfikacji następnej  

i ewaluacji (w szczególności przygotowywanie raportów); 
 dokumentowanie skuteczności udzielonej pomocy prawnej. 

Kryteria związane z zapewnieniem profesjonalnego poziomu świadczonej  
pomocy prawnej 

 dokument precyzujący standardy świadczenia pomocy prawnej przez 
podmiot, dostępny dla świadczeniobiorców, sporządzony na podstawie 
standardów jakości rekomendowanych przez Radę Pomocy Prawnej; 

 dokument precyzujący zasady zarządzania podmiotem oraz zakres od-
powiedzialności poszczególnych osób; 

 określenie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie świadczeniem pomocy 
prawnej; 

 udokumentowanie uprawnień zawodowych, wiedzy i doświadczenia 
osób zajmujących się bezpośrednio świadczeniem pomocy prawnej (od-
powiednio do poszczególnych form świadczenia pomocy); 

 dostęp do profesjonalnych baz informacji prawnej, biblioteka literatury 
prawniczej (w tym specjalistycznej, jeżeli podmiot jest wyspecjalizowa-
ny); 

 posiadanie bazy wzorów pism, formularzy, broszur informacyjnych; 
 sprecyzowanie zasad związanych z eliminacją konfliktu interesów; 
 posiadanie polityki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych oraz 

zapewnienia poufności informacji. 
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Kryteria o charakterze ekonomiczno-finansowym 
 przedstawienie prognozy ekonomicznej funkcjonowania podmiotu  

w okresie, na który ma zostać nadany certyfikat; 
 wyniki przeprowadzonych audytów finansowych (dot. certyfikacji na-

stępnej); 
 brak naruszeń przepisów obowiązującego prawa w zakresie gospodarki 

finansami (dot. certyfikacji następnej). 

Kryteria związane z zarządzaniem informacją i wykorzystaniem kanałów  
komunikacyjnych 

 posługiwanie się systemem; 
 dysponowanie bazą danych związaną z przekazywaniem zaintereso- 

wanym osobom informacji dotyczących kompetentnych podmiotów,  
jeżeli podmiot świadczący pomoc prawną nie może sam zaoferować 
pomocy; 

 wykorzystanie technologii w świadczeniu pomocy prawnej (e-mail,  
strona internetowa, formularze internetowe, telefon, materiały wideo, 
aplikacje interaktywne) – wraz z polityką bezpieczeństwa oraz zarzą- 
dzania danymi. 

Kryteria specyficzne certyfikacji następczej 
 wyniki przeprowadzonego audytu finansowego, autokontroli, bieżącego 

monitoringu, kontroli okresowej, ewaluacji; 
 ilość i charakter stwierdzonych naruszeń oraz zastosowanych sankcji; 
 ilość i charakter postępowań wszczętych (ewentualnie również zakoń-

czonych) związanych ze stwierdzonymi naruszeniami prawa powszech-
nie obowiązującego. 

Kryteria specyficzne mające zastosowanie w odniesieniu do usługodawców 
wyspecjalizowanych37 

 znajomość u osób bezpośrednio zajmujących się udzielaniem pomocy 
prawnej języków obcych koniecznych do skutecznej komunikacji z bene-
ficjentami;                                                         

37  Poprzez usługodawców wyspecjalizowanych rozumie się usługodawców, których cała działalność albo 
część działalności w systemie jest nakierowana na świadczenie pomocy prawnej w takich sprawach albo  
w odniesieniu do takiej grupy osób, gdzie przy świadczeniu pomocy prawnej potrzebne są specjalistyczne 
umiejętności, niepotrzebne przy świadczeniu poradnictwa z zakresu podstawowych dziedzin prawa na 
rzecz beneficjentów będących użytkownikami języka polskiego. 
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 znajomość aktualnej sytuacji społeczno-politycznej państwa pochodze-
nia beneficjentów oraz regulacji międzynarodowo-prawnych i rodzi-
mych odnoszących się do ich sytuacji; 

 posługiwanie się procedurami komunikacji z instytucjami państwowymi 
zajmującymi się sprawami beneficjentów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa; 

 posiadanie infrastruktury oraz środków technicznych umożliwiających 
skuteczne udzielenie pomocy prawnej danej kategorii beneficjentów 
(np. osobom z niepełnosprawnościami). 

 
 

I.2.  KONCEPCJA DRUGA  
(propozycja Związku Biur Porad Obywatelskich)  

Poniższa koncepcja opiera się na następujących filarach: 
 Modelu brytyjskich citizens advice bureaux (CAB) – największej organi-

zacji udzielającej porad osobom potrzebującym pomocy w rozwiązaniu 
problemów. Z bezpłatnych, bezstronnych, niezależnych porad może sko-
rzystać każdy, niezależnie od płci, wieku rasy, statusu materialnego, kto 
znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Sieć CAB zapewniająca obywate-
lom powszechny dostęp do poradnictwa, wysokiej jakości porady, pod-
dawana jest systematycznemu audytowi, jest również częścią systemu 
brytyjskiej pomocy prawnej. 
Od drugiej połowy lat 90 XX wieku polski sektor pozarządowy wzorując 
się na zasadach i standardach pracy CAB, zaadaptował brytyjski model. 
Sieć Biur Porad Obywatelskich działa od 1996 r., w 2012 r. 26 Biur Porad 
Obywatelskich udzieliło ponad 35 tys. porad 29 tys. osobom. 

 Uznanej w świecie roli tzw. paralegals 
Jak dowodzą badania zagranicznych systemów poradniczych, niektóre  
z nich, jak np. angielski, holenderski czy południowoafrykański posiadają 
rozwiniętą strukturę obejmującą również organizacje pozarządowe, 
uniwersyteckie poradnie prawne oraz punkty obsługi prawnej, gdzie 
pomoc ta świadczona jest przez osoby bez wykształcenia prawniczego38.                                                         

38  Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, op. cit., s. 21. 
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Także badania krajowych podmiotów świadczących ppio, zarówno pu-
blicznych, jak i niepublicznych, potwierdzają, że tzw. paralegals posiada-
ją ugruntowaną pozycję w tego typu organizacjach. Są to często osoby 
posiadające doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie, a także 
nieraz wręcz specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności w zakresie kon-
taktu z ludźmi39. Powyższe wyniki badań potwierdza doświadczenie  
pracy w organizacjach pozarządowych. 
Z tej perspektywy stwierdzić można, iż posiadanie wykształcenia praw-
niczego nie powinno być bezwzględnym warunkiem udzielania porad 
prawnych i obywatelskich, lecz dodatkowym atutem, gdyż poza tym  
duże znaczenie odgrywają umiejętności interpersonalne doradcy, które 
pozwalają klientowi poczuć się podmiotem świadczonej usługi, a nadto 
wiedza specjalistyczna i doświadczenie praktyczne oraz gotowość do 
samodoskonalenia w wykonywanej pracy. 

 Wynikach konsultacji wstępnej wersji opracowywanego modelu, w któ-
rych wzięły udział 94 organizacje poradnicze, których postulaty i oczeki-
wania uwzględniamy w proponowanym modelu. 
Wzięto pod uwagę argumentację przedstawianą przez organizacje 
świadczące poradnictwo w szczególności w dwóch grupach zagadnień 
dotyczących kryteriów dostępu do pomocy prawnej i obywatelskiej oraz 
struktury całego systemu. W pierwszym z zakresów zauważono, że  
powoływano się na zasadę równości wobec prawa, powszechność, po-
trzebę realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, ale także brak biu-
rokracji, co odróżniać ma planowany system od aparatu państwowego  
i samorządowego. Do wad systemu opartego na kryterium dochodo-
wym zaliczono m.in. stygmatyzację osób korzystających z systemu, 
nadmierny formalizm, pozbawienie pomocy osób, do których system 
również jest adresowany. 
Z kolei uczestniczące w konsultacjach organizacje pozarządowe podnosi-
ły, że organizacja systemu poradnictwa oparta na finansowaniu z powia-
tów i gmin, gdzie powyższe jednostki samorządu terytorialnego admini-
strowałyby i zarządzały systemem, byłaby: najbardziej uwikłana w kon-
teksty lokalne, zagrożona konfliktem interesów ‒ zwłaszcza w sporze 
obywatel ‒ jednostka samorządu terytorialnego (jst); zagrożona byłaby                                                         

39  G. Makowski (red.), Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, 
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013; http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty/62-podmioty-
udzielajace-bezplatnych-porad-prawnych-i-obywatelskich [dostęp 05.09.2013], s. 80—83. 
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niezależność podmiotów świadczących ppio; decyzje urzędników doty-
czące realizacji projektu mogłyby mieć charakter negatywny, wynikający 
z niechęci do NGO-sów wspierających w sporach strony przeciwne wo-
bec jst; powstałby problem, komu mają podlegać i gdzie ubiegać się  
o środki organizacje działające na terenie dwóch lub więcej jst. 

 Realizmie instytucjonalnym i ekonomicznym – kierując się nim, planu-
jemy przede wszystkim bazowanie na tym, co już istnieje, z pełniejszym 
wykorzystywaniem i stopniowym rozwojem tego potencjału, zamiast 
budowania nowych struktur. 
 

Krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych porad prawnych  
i obywatelskich 

Przyjmujemy, iż poradnictwo prawno-obywatelskie jest formą poradnictwa spe-
cjalistycznego, o którym mowa w art. 46 ustawy o pomocy społecznej z dn.  
12 marca 2004 r. Takie rozwiązanie jest zgodne nie tylko z misją poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego, tj. wspieraniem samodzielności życiowej i podmio-
towości obywateli przede wszystkim tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
życiowej, ale także zapewnia mu powszechność i bezpłatność40. Powszechność  
i bezpłatność ppio traktujemy bowiem jako jego integralne, konsytutywne cechy. 
Pomoc informacyjna i poradnicza powinna zatem być dostępna dla każdej osoby 
zgłaszającej się po takie wsparcie niezależnie od statusu społecznego i ekono-
micznego. Co więcej, postulujemy, by poradnictwo prawne i obywatelskie zosta-
ło uznane za zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej, albowiem  
ze względu na swój obywatelski wymiar powinno ono być w całym państwie 
świadczone według identycznych reguł i standardów. 

Jedyną alternatywą dla powyższego stanowiska jest propozycja powszechnego 
dostępu do informacji oraz ograniczonego przez kategorię spraw dostępu do 
poradnictwa. Monitorowanie pozwoli na weryfikację tych kryteriów i dostoso-
wanie ich do realnych potrzeb społecznych. Takie podejście motywowane może 
być jedynie względami kosztów finansowych systemu. Zauważyć należy bowiem, 
że istnieją dyscypliny prawa/życia, które szczególnie wiążą się z pojęciem porad-                                                        
40  System powinien być skoordynowany z istniejącym systemem pomocy społecznej i innych świad- 

czeń socjalnych, tak aby zapewniał zintegrowaną pomoc prawną i socjalną, co pozwoli na zminimali- 
zowanie negatywnych konsekwencji problemów prawnych i negatywnych prawnych konsekwencji  
problemów socjalnych (Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych,  
op. cit.). 
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nictwa ppio, ponieważ generują największą część problemów, z jakimi w prakty-
ce stykają się doradcy w punktach ppio. Należy tu wymienić w szczególności 
prawo rodzinne, pracy, ubezpieczeń społecznych, mieszkaniowe, administracyj-
ne. Trudno zaakceptować pogląd przemawiający za przekazaniem poradnictwa 
w zakresie prawa pracy wyłącznie inspektoratom pracy. W dzisiejszych warun-
kach istnieje bowiem problem umów cywilnoprawnych, którymi pracodawcy 
zastępują umowy o pracę, a zakres ich stosowania w warunkach kryzysu jeszcze 
bardziej się rozszerza. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) jest orga-
nem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa  
pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a tak- 
że przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej  
w zakresie określonym w ustawie (art. 1 ustawy o PIP), posiada zatem ograni-
czone uprawnienia w zakresie takich umów. W ustawie o PIP brak zaś jedno-
znacznego stwierdzenia, że zadaniem PIP jest świadczenie poradnictwa także  
w zakresie osób pracujących na innej podstawie niż umowa o pracę. Art. 10  
ust. 1 pkt 7 lit. e ustawy o PIP stanowi, że zadaniem inspekcji pracy jest  
„udzielanie porad służących ograniczaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pra- 
cowników, a także w zakresie przestrzegania prawa pracy”. Również wysoce 
problematyczne jest postulowane wykluczenie z zakresu przedmiotowego  
poradnictwa prawnego i obywatelskiego porad z zakresu prawa karnego.  
Nawet bowiem w razie zapowiadanego rozszerzenia prawa do ustanowienia 
obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym, pojawiać się będą osoby po- 
krzywdzone przestępstwem, które będą potrzebowały porady prawnej, tak- 
że – a może przede wszystkim – jeszcze przed wszczęciem postępowania  
karnego. Doświadczenie poradnicze wskazuje, że porady dla osób pokrzyw- 
dzonych przestępstwem nie należą do rzadkości, a pozbawienie tej kategorii 
osób prawa do skorzystania z ppio. stanowiłoby swego rodzaju ich dalszą  
wiktymizację. 

Odrzucamy natomiast całkowicie kryterium dochodowe, które oznacza ograni-
czenie obywatelskości – powoduje, iż osoba, która musi poddać się takiej ocenie, 
staje się obywatelem gorszym, obywatelem „drugiej kategorii” ‒ jest dyskry- 
minowana. Model oparty na ograniczeniach podmiotowych w dostępie do 
świadczeń budzi zastrzeżenia także z punktu widzenia potrzeby wdrożenia in-
nych niż porada osobista kanałów dostępu. W szczególności problemy mogą 
pojawić się przy weryfikacji spełnienia kryterium dochodowego przez osoby 
zgłaszające się po pomoc telefonicznie, listownie czy mailowo. 
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Przy przyjęciu modelu opartego na kryterium dochodowym pojawi się też prak-
tyczny problem formy odmowy udzielenia porady i sposobów zaskarżenia takiej 
mniej lub bardziej formalnej decyzji. W dotychczasowych projektach ustaw  
i założeń kwestia ta kształtowała się następująco. W projekcie ustawy z 2005 r. 
porada miała być poprzedzona decyzją administracyjną o przyznaniu pomocy, 
przy czym obowiązywać miała procedura czterostopniowa. Decyzja biura po- 
mocy prawnej miała być wydawana na podstawie wniosku złożonego na urzę-
dowym formularzu. Przewidziano możliwość przyspieszenia procedury w przy-
padkach niecierpiących zwłoki. Przewidziano możliwość wniesienia odwołania 
do Dyrektora Krajowego Centrum Pomocy Prawnej, które z kolei podlegać miało 
kontroli sądu. Autopoprawka rządowa z 2007 r. przewidywała, że wniosek  
o pomoc prawną składany miał być bezpośrednio do podmiotu świadczącego tę 
pomoc. Jednak w razie odmowy przyznania pomocy prawnej osobie uprawnio-
nej przysługiwać miało powództwo do sądu powszechnego. Przyznanie pomocy 
prawnej decyzją administracyjną w procedurze czterostopniowej przewidywa- 
ły natomiast założenia Ministerstwa Sprawiedliwości z marca 2008 r. Decyzja  
podlegać miała kontroli odwoławczej sprawowanej przez wojewodę, a następ-
nie kontroli sądowo-administracyjnej. Założenia Ministerstwa Sprawiedliwości  
z maja 2009 r. przewidywały udzielenie informacji prawnej od ręki, natomiast  
w innych sprawach41 na wniosek strony złożony do PCPR na urzędowym formu-
larzu wraz z zaświadczeniem z urzędu skarbowego o dochodzie. Przyznanie mia-
ło następować w formie pisemnego potwierdzenia. Odmowa oraz cofnięcie 
następować miały w formie decyzji administracyjnej starosty lub kierownika 
PCPR, podlegającej zaskarżeniu w zwykłym trybie, a następnie kontroli sądowo-
administracyjnej. Projekt ustawy z 8 lutego 2011 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej nie określił trybu przyznawania informacji prawnej. Zawierał odesłanie 
w tym zakresie do rozporządzenia. 

Procedury weryfikacji sytuacji majątkowej osób ubiegających się o poradę 
prawną i obywatelską pociągną za sobą zwiększenie kosztów oraz biurokratyza-
cję systemu. Wątpliwości budzi ponadto arbitralność przyjęcia określonego kry-
terium dochodowego (przy czym im wyższe kryterium dochodowe, tym mniej-
sze zagrożenie, że będzie miało wykluczający charakter).  

                                                         
41  Jak dowodzi praktyka biur porad zrzeszonych w ZBPO, w zasadzie każda udzielona klientom informacja jest 

równocześnie poradą, gdyż osadzona jest w realiach konkretnego problemu prawnego klienta. 
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System organizacji poradnictwa 

Poradnictwo prawno-obywatelskie świadczone powinno być w ramach systemu 
pomocy społecznej i jego struktury organizacyjnej. Zatem – na szczeblu central-
nym – za ppio jako formę pomocy społecznej odpowiedzialny byłby Minister 
Pracy i Polityki Społecznej. Jego szczegółowe zadania w tym zakresie wynikałyby 
z jego zadań w zakresie pomocy społecznej. Proponuje się jednocześnie, by  
wykonywanie części tych zadań powierzyć – w trybie określonym w Ustawie  
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie DPPiW – organizacji poza- 
rządowej. Chodzi tu w szczególności o te zadania, których wykonywanie jest 
niezbędne, by świadczeniu ppio nadać formę zharmonizowanego, ogólnopol-
skiego systemu. Zadanie te obejmują:  

 wypracowywanie standardów poradnictwa prawnego i obywatelskiego; 
 wypracowywanie i doskonalenie metod poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego oraz szkolenie w tym zakresie; 
 wypracowywanie narzędzi oraz monitorowanie systemu poradnictwa  

z punktu widzenia dostępności usług, ich skuteczności i efektywności; 
 identyfikowanie barier rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Ze względu na szczególny charakter ppio postuluje się, by w celu wsparcia dzia-
łalności MPiPS w zakresie rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego przy 
już działającej na mocy ustawy o pomocy społecznej Radzie Pomocy Społecznej 
powołać Radę Pomocy Prawnej i Obywatelskiej. Rada ta stanowiłaby opinio-
dawczo-konsultacyjne ciało kolegialne złożone z kluczowych interesariuszy ppio, 
w tym:  1/ przedstawicieli resortów pracy i polityki społecznej, sprawiedliwości, 
administracji, spraw wewnętrznych;  2/ przedstawicieli podmiotów świadczących 
usługi;  3/ przedstawicieli samorządów;  4/ ekspertów. 

Rada Pomocy Prawnej i Obywatelskiej pełniłaby dwie podstawowe funkcje: 
‒ proponowała kierunki polityki w zakresie poradnictwa prawnego i oby-

watelskiego; 
‒ zapewniała łączność (dwustronną komunikację) pomiędzy systemem 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego a władzami publicznymi. 

System ppio powinien opierać się na sieci podmiotów świadczących usługi po-
radnicze jako zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej. Podmioty te 
powinny bezwarunkowo spełniać określone standardy zapewniające kompe-
tentne świadczenie usług poradniczych. Zgodnie z obowiązującym prawem za-
dania z zakresu pomocy społecznej oprócz organów administracji publicznej 
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mogą wykonywać organizacje pozarządowe. Wydaje się wysoce zasadne, by 
usługi poradnicze świadczone były przede wszystkim przez organizacje poza- 
rządowe. Za przyjęciem takiego rozwiązania przemawiają dwa podstawowe 
argumenty: 

‒ organizacje pozarządowe ze swej natury zorientowane są na wartości 
społeczne, a takiej orientacji wymaga świadczenie usług ppio; 

‒ świadcząc usługi ppio, organizacje pozarządowe nie są narażone na kon-
flikt interesów ze względu na swą relatywnie dużą niezależność wobec 
struktur państwa i rynku.  

Z sieci podmiotów świadczących usługi ppio nie wykluczamy jednak organizacji 
działających w obrębie sektora publicznego – ośrodków pomocy społecznej  
i powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ten typ podmiotów powinien być 
brany pod uwagę głównie na tych obszarach, gdzie potencjał III sektora nie  
byłby wystarczający do podjęcia tego zadania. 

Uznanie, iż ppio jest zadaniem pomocy społecznej z zakresu administracji rzą-
dowej, oznacza jednocześnie, że z sieci podmiotów świadczących ppio w zasa-
dzie musiałyby być wyłączone firmy komercyjne. Zgodnie bowiem z obecnie 
obowiązującym prawem (art. 25 ustawy o pomocy społecznej) organy admini-
stracji rządowej i samorządowej mogą zlecać zadania z zakresu pomocy spo-
łecznej jedynie organizacjom pozarządowym oraz organizacjom działającym na 
podstawie przepisów regulujących stosunek Państwa do Kościoła katolickiego  
i innych kościołów i związków wyznaniowych.  

Wśród podmiotów będących organizacjami pozarządowymi włączonych do sys-
temu mogą znaleźć się tylko takie, dla których ppio stanowi, określony formal-
nie, podstawowy obszar aktywności lub jest jednym z takich obszarów. Prowa-
dzone poradnictwo może w szczególności być adresowane jedynie do określonej 
grupy odbiorców (np. do osób niepełnosprawnych, dzieci, osób opuszczających 
zakłady karne, osób poszkodowanych w wypadkach drogowych itd.) lub doty-
czyć określonej kategorii spraw (np. poradnictwo dla osób zadłużonych). Z kolei 
włączenie do systemu ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów 
pomocy rodzinie wymagałoby wpisania prowadzenia poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego do katalogu zleconych gminie i powiatowi zadań w zakresie 
pomocy społecznej. 

Stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie  
województwa, w obowiązującym brzmieniu, ustawy mogą określać sprawy  
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należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administra- 
cji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa. Zgodnie z tym przepisem  
zlecanie świadczenia usług w zakresie ppio należałoby do zadań zarządu wo- 
jewództwa zgodnie z postulatami i popierającymi je argumentami wysuwanymi 
w toku konsultacji z organizacjami społecznymi, o czym poniżej. 

W przypadku, gdyby ‒ tak jak postulujemy ‒ system ppio opierał się na organi-
zacjach pozarządowych, jego sprawność uzależniona byłaby przede wszystkim 
od zapewnienia ciągłości i stabilności finansowania. Może ją zapewnić zlecanie 
tego zadania w trybie powierzania, o którym mowa w art. 5 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i wolontariacie, i realizowanie go na podstawie kontrak-
tów wieloletnich. Przepis ten przewiduje bowiem, iż współpraca z organizacjami 
społecznymi działającymi w obszarze pożytku publicznego odbywa się w szcze-
gólności w formie zlecania organizacjom pozarządowym zadań publicznych na 
zasadach określonych w ustawie i opiera się na zasadach: pomocniczości, su- 
werenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.  
Zlecanie realizacji zadań publicznych, może mieć formy:  1/ powierzania wyko- 
konywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 
realizacji, lub  2/ wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem 
dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

Potrzeba oparcia systemu ppio na szczeblu ogólnopolskim na samorządach wo-
jewódzkich, nie zaś na samorządach gminnych czy powiatowych, została szcze-
gółowo i z odwołaniem do bogatego doświadczenia uzasadniona podczas kon-
sultacji z organizacjami pozarządowymi. Wskazywały one na szereg zagrożeń 
wynikających ze związania systemu w zakresie jego administrowania i finanso-
wania na niższym szczeblu z samorządem gminnym i powiatowym42. 

Ujednolicone standardy świadczenia usług poradniczych pozwoliłyby na ich  
porównywalność w skali kraju, ułatwiłyby współpracę między usługodawca- 
mi oraz wskazywały klientom, czego mogą oczekiwać w każdym z ośrodków  
porad prawnych i obywatelskich objętych systemem poradnictwa prawno- 
-obywatelskiego. 
Należy dodać, iż zaproponowane powyżej zasady i organizacja systemu porad-
nictwa prawnego i obywatelskiego wzorowane są na funkcjonującym od lat 
systemie środowiskowych domów samopomocy.                                                         
42  System bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Raport zbiorczy z konsultacji 

rozwiązań modelowych z organizacjami pozarządowymi, Warszawa, 29.04.2013 r., s. 11–12. 
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Schemat organizacyjny systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego                 
 

Monitoring i ewaluacja systemu poradnictwa 

Monitoring i ewaluacja stanowiłyby zadanie MPiPS, które też określiłoby sposób 
ich wykonywania po zasięgnięciu opinii Rady Pomocy Prawnej i Obywatelskiej. 
Wprowadzenie ujednoliconych mechanizmów kontroli i monitoringu funk- 
cjonowania podmiotów świadczących ppio doprowadziłoby do zgromadzenia  
wiedzy na ich temat. Zbierane dane w wyniku monitoringu i ewaluacji służyć 
będą inicjatywom ustawodawczym, tworzeniu polityk i strategii rozwiązywania 
problemów społecznych, tworzeniu rekomendacji dla zmian systemowych. 

 
Ocena kosztów wdrożenia propozycji oraz zasady finansowania poradnictwa 

Ocena kosztów wdrożenia systemu jest trudna, ale warto zwrócić uwagę, iż  
w przy przypadku zaproponowanego modelu wydają się one najniższe z możli-
wych. Przed wszystkim dlatego, że w gruncie rzeczy jego zręby są już wdrożone. 
Dodatkowe środki finansowe są potrzebne na jego wzmocnienie i rozwój,  
w szczególności na: 

 rozszerzenie sieci podmiotów świadczących usługi ppio; 
 podjęcie zadań do tej pory nierealizowanych, warunkujących nadanie 

usługom ppio charakteru systemowego (chodzi tu o wymienioną wyżej 
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grupę zadań, za które odpowiadać miałby Minister Pracy i Polityki  
Społecznej).  

Warto dodać, iż rozwój tak zaprojektowanego systemu ppio może następować 
stopniowo, na miarę zdolności budżetowych państwa. 

 
Podmioty mogące świadczyć usługi w ramach systemu ppio 

Zgodnie z powyższymi założeniami usługi ppio mogą świadczyć organizacje  
pozarządowe, traktowane priorytetowo, jak i podmioty działające w ramach 
sektora publicznego. 

Organizacje pozarządowe świadczące usługi ppio to w szczególności: 
 organizacje specjalizujące się w ppio i świadczące usługi pełnozakreso-

we, np.: Biura Porad Obywatelskich, studenckie poradnie prawne; 
 organizacje specjalizujące się w ppio adresowanym do wybranej katego-

rii osób lub obejmującym wybrane kategorie spraw (np. Stowarzyszenie 
Integracja, Fundacja Dzieci Niczyje). 

Podmioty publiczne to w szczególności: 
 ośrodki pomocy społecznej i/lub powiatowe centra pomocy rodzinie, 

które zasadniczo świadczyłyby ppio w pełnym zakresie; 
 placówki świadczące pomoc specjalistyczną (np. ośrodki interwencji 

kryzysowej, kluby integracji społecznej itp.), które specjalizowałyby się 
w ppio adresowanym do wybranej kategorii osób lub obejmującym  
wybrane kategorie spraw. 

 
Kryteria dostępu do uczestnictwa w systemie 

Warunkiem włączenia w system byłoby posiadanie potencjału gwarantującego 
odpowiednią jakość świadczonych usług. Na potencjał ten składają się w szcze-
gólności: 

 zasoby kadrowe – odpowiednio przygotowani doradcy; 
 zasoby technologiczne – zdolność świadczenia usług ppio zgodnie  

z przyjętymi standardami metodycznymi; 
 zasoby instrumentalne – posiadanie odpowiednich pomieszczeń i urzą-

dzeń niezbędnych dla prowadzenia ppio; 
 zasoby instytucjonalne – zdolność do realizacji kontraktów na świadcze-

nie usług zgodnie z obowiązującymi regułami. 
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Ponadto, zarówno w przypadku podmiotów publicznych, jak i prywatnych, 
świadczenie usług ppio powinno być wyraźnie określonym i wyodrębnionym 
zadaniem statutowym. 

 
Podmioty, z którymi współpracują świadczeniodawcy będący w systemie 

Podmioty świadczące usługi ppio powinny współpracować: 
 z innymi organizacjami i instytucjami świadczącymi usługi ppio w ra-

mach systemu i – ewentualnie – poza nim; 
 z organami władzy publicznej: samorządowymi i rządowymi; 
 z organizacjami i instytucjami chroniącymi prawa obywatelskie; 
 organizacjami zajmującymi się ppio w innych krajach i na szczeblu  

międzynarodowym. 

 
Kompetencje osób udzielających porad prawnych i obywatelskich 

Usługi ppio w ramach systemu mogłyby być świadczone przez trzy kategorie 
osób: 

 osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze; 
 studentów prawa działających pod odpowiednim nadzorem; 
 osoby posiadające kwalifikacje w zakresie ppio zdobyte w toku specjali-

stycznego szkolenia i treningu. 

Ponadto każda z ww. kategorii osób powinna posiadać podstawowe umiejęt- 
ności interpersonalne, odgrywające kluczową rolę w procesie budowania  
właściwej relacji z osobami szukającymi pomocy. 

 
Zakres szkoleń i wymiany doświadczeń 

Ciągłe podnoszenie umiejętności powinno być traktowane jako jeden z obo-
wiązków doradców. Zakres potrzebnych szkoleń indywidualnych określany  
byłby w toku sprawowania funkcji kierowniczych i superwizyjnych. 

Szkolenie stanowi także jedną z podstawowych funkcji systemu. W przedstawio-
nej wyżej propozycji systemu ppio za pełnienie tych funkcji odpowiadać ma 
Minister Pracy i Polityki Społecznej. On też, wsparty przez członków Rady Pomo-
cy Prawnej i Obywatelskiej, określałby zakres prowadzonych w ramach systemu 
szkoleń. 
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I.3.  KONCEPCJA TRZECIA  
(propozycja Instytutu Spraw Publicznych) 

 

Krąg osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych porad prawnych  
i obywatelskich 
 
System poradnictwa powinien oferować usługi podstawowe oraz dodatko- 
we według wypracowanej w ramach projektu definicji poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego: 

Poradnictwo prawne i obywatelskie to rodzaj usług adresowanych do osób 
fizycznych doświadczających problemów życiowych i prawnych w celu 
wzmocnienia ich podmiotowości oraz po to, by ich sprawy toczyły się spra-
wiedliwie. Poradnictwo obejmuje usługi podstawowe: 
 informację prawną polegającą na dostarczaniu zgłaszającym się pod- 

miotom informacji o regulacjach prawnych odnoszących się do ich  
sytuacji, 

 poradę prawną polegającą na opracowaniu i przekazaniu zgłaszającym 
się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych 
zestawów informacji odnoszących się do przedstawionego przez nie 
problemu prawnego oraz, w razie potrzeby, pomocy w jego rozwiązaniu 
do momentu wkroczenia sprawy na etap sądowy, 

 poradę obywatelską polegającą na opracowaniu i przekazaniu zgłaszają-
cym się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowa-
nych zestawów informacji o różnych możliwościach rozwiązania pro-
blemu i o związanych z nimi konsekwencjach, wspieraniu ich ‒ z po- 
szanowaniem samodzielności w podejmowaniu decyzji ‒ w dokonaniu 
wyboru sposobu postępowania oraz, w razie potrzeby, sporządzeniu 
wspólnie z nimi planu działania i pomocy w jego realizowaniu. 

Poradnictwo obejmuje też usługi dodatkowe, tj.: poradnictwo specjalistycz-
ne, mediację, edukację i rzecznictwo. 

System powinien być zorganizowany w taki sposób, że poradnictwo prawne  
w zakresie usług podstawowych jest gwarantowane na poziomie samorządu 
powiatowego, zaś usługi dodatkowe (mediacja, edukacja, rzecznictwo i porad-
nictwo specjalistyczne) ‒ na poziomie samorządu wojewódzkiego. 
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Usługi w ramach systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego (ppio) po-
winny być dostępne dla wszystkich potrzebujących obywateli, którzy ukończyli 
18. rok życia oraz dzieci i młodzieży od 13. roku życia w obecności prawnego 
opiekuna. Dostęp do poradnictwa powinien być zatem powszechny. Prze- 
mawia za tym konstytucyjna zasada równości obywateli (art. 32). Powszechny 
dostęp do systemu jako możliwość wskazują m.in. autorzy projektu Zielonej 
Księgi dotyczącej dostępu do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej.  
Dokument ten stanowił podsumowanie prac zespołu „Sprawne i służebne pań-
stwo” w Kancelarii Prezydenta RP43. Za powszechnością systemu poradnictwa 
opowiedziała się prawie połowa dorosłych Polaków badanych przez Instytut 
Spraw Publicznych44. Za brakiem kryteriów ograniczających dostęp do poradnic-
twa przemawiają także względy pragmatyczne, przede wszystkim konieczność 
stworzenia mechanizmów weryfikacji tych kryteriów, co wymaga nakładów  
sił i środków. 

Powszechność dostępu oznacza również, że w ramach organizacji systemu wła-
dze powiatu przy kontraktowaniu usług w ramach systemu powinny zadbać  
o to, aby dostęp do tych usług był możliwy dla wszystkich tych, którzy potrzebu-
ją informacji lub porady prawnej i obywatelskiej. W tym celu należy ograniczyć 
do minimum trudności w dostępie do podmiotów świadczących poradnictwo  
– między innymi poprzez próbę zapewnienia poradnictwa w jak największej 
liczbie gmin, w lokalach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ściami itp. 

Powszechność dostępu dotyczy jedynie usług podstawowych. Usługi dodatkowe 
mają inny charakter i obejmują: 

‒ edukację prawną i obywatelską, realizowaną np. w formie programów 
adresowanych do młodzieży lub do określonych środowisk dotkniętych 
wykluczeniem prawnym; 

‒ rzecznictwo podejmowane na rzecz grup społecznych, których problemy 
wymagają nagłośnienia; 

‒ mediację, która wymaga spełnienia określonych warunków dotyczących 
charakteru sprawy (spór) i jej stron (zgoda wszystkich stron sporu na  
polubowne jego rozwiązanie);                                                         

43  Zielona Księga. Dostęp do nieodpłatnej pozasądowej pomocy prawnej (zagadnienia systemowe) – projekt, 
Warszawa, 24 lutego 2013 r. 

44  Opinie zostały zebrane w ramach badania przeprowadzonego w 2012 roku. Jego wyniki dostępne są  
w raporcie Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości pod red. A. Peisert, 
T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska; Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, http://www.ppio.eu/ 
pl/o-projekcie/produkty/82-ppio-stan-obecny-i-wizje-przyszlosci [dostęp: 10.09.2013]. 
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‒ poradnictwo specjalistyczne, czyli poradnictwo świadczone przez 
wyspecjalizowane podmioty zajmujące się określoną problematyką 
prawną skierowaną do odbiorców o określonych cechach bądź  
z określonym problemem prawnym i posiadające w tym zakre- 
sie udokumentowane doświadczenie. Usługi specjalistyczne nie 
oznaczają specjalizacji w jednej dziedzinie prawa (np. prawa pracy), 
ale dotyczą zjawisk i problemów wymagających specjalistycznej 
wiedzy prawnej i praktycznej, która najczęściej wykracza poza  
jedną gałąź prawa lub stanowi w jej ramach wąską specjalizację. 
Usługi specjalistyczne w sposób szczególny wynikają z diagnozy 
problemów społecznych i stanowią odpowiedź na faktyczne pro-
blemy obywateli. Katalog porad specjalistycznych powinien być 
otwarty, zawierać jednak winien w szczególności porady w zakresie: 
przemocy w rodzinie, praw pacjenta, pomocy rodzinom osób  
zaginionych, dyskryminacji, mobbingu i pomocy ofiarom wypad- 
ków drogowych. Poradnictwo specjalistyczne obejmuje również  
porady dla cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest zalega- 
lizowany (bez względu na jego formę) lub którzy ubiegają się  
o legalizację swojego pobytu. Podmioty świadczące usługi spe- 
cjalistyczne mogą również świadczyć usługi podstawowe w ramach 
systemu. 
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Organizacja systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

System poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce powinien być syste-
mem państwowym. Wynika to jednoznacznie z opinii Polaków, przedstawicieli 
usługodawców, a także instytucji publicznych i niepublicznych, które wspierają 
lub potencjalnie mogą wspierać poradnictwo45. Zapewnienie przez państwo 
obywatelom dostępu do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich wynika  
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej46. Argumentami przemawiającymi za 
odpowiedzialnością państwa za system poradnictwa są także istotne funkcje, 
jakie pełni poradnictwo prawne i obywatelskie: 

‒ upodmiotowienie obywatela wobec państwa i prawa, 
‒ edukowanie prawne i obywatelskie, 
‒ aktywizacja i włączenie społeczne obywateli, 
‒ przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
‒ zmniejszanie obciążeń związanych ze wsparciem ze strony państwa  

i jego instytucji dla osób niezaradnych życiowo47. 

Publiczny system poradnictwa prawnego i obywatelskiego oznacza, że państwo 
bierze odpowiedzialność za zapewnienie obywatelom dostępu do usług ofe- 
rowanych w ramach systemu, ale nie jest to system upaństwowiony w tym 
znaczeniu, że usługi w jego ramach świadczą wyłącznie podmioty publiczne. 
Przede wszystkim dlatego, że duża część problemów obywateli bezpośrednio 
wiąże się z działaniami państwa i jego urzędników, obywatel musi mieć zatem 
alternatywę w postaci skorzystania w takich przypadkach z porady podmiotu 
niebędącego elementem administracji publicznej. Istotnym argumentem jest 
także fakt, że dotychczasowy dorobek i potencjał poradnictwa opiera się  
w głównie na organizacjach pozarządowych. System poradnictwa powinien mieć 
zatem charakter mieszany i powinien być otwarty na różnych usługodawcach: 
publicznych, pozarządowych, a także prywatnych. 

W przeciwieństwie do wielu krajów zachodniej Europy system nie może opierać 
się na kancelariach prawnych, bowiem w Polsce nie ma tak długiej tradycji  
i doświadczeń w świadczeniu przez prawników porad prawnych pro bono,  
jak to ma miejsce w Anglii, Holandii czy Niemczech48. Powinien być natomiast                                                         
45  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit. 
46  G. Rząsa, Konstytucyjne aspekty pomocy prawnej udzielanej osobom ubogim (wybrane zagadnienia),  

w: „Przegląd Legislacyjny” 2005, nr 3–4. 
47  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit.  
48  M. Barendrecht, M. Gramatikov, C. van Zeeland, Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce: sugestie 

wynikające z praktyki międzynarodowej, materiał niepublikowany przygotowany w ramach materiałów 
roboczych INPRIS, dostępny na stronie internetowej www.inpris.pl oraz www.ppio.eu. 
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oparty na różnorodności podmiotów świadczących usługi, bo obywatele w róż-
nych krajach w praktyce korzystają z różnych źródeł pomocy: znajomych, rodziny, 
prawników, instytucji publicznych, w tym pomocy społecznej czy organizacji 
pozarządowych49. Badanie poradnictwa pokazało wyraźnie, że w Polsce jest 
podobna sytuacja: obywatele szukają pomocy w ośrodkach pomocy społecznej, 
w gminie, wśród znajomych, rodziny, w kancelariach prawnych i organizacjach 
pozarządowych50. Dlatego polski system poradnictwa powinien uwzględniać 
dotychczasowy dorobek poradnictwa świadczonego przez różne podmioty  
publiczne i niepubliczne. 

Najważniejsze elementy opisujące system poradnictwa prawnego i obywatel-
skiego: 
 Za system poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinno odpo- 

wiadać państwo; budżet państwa powinien być także głównym źródłem 
jego finansowania. 

 Z uwagi na wspomniane wyżej funkcje pełnione przez poradnictwo,  
a także dotychczasowe doświadczenie, odpowiedzialność za system  
powinien ponosić minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecz-
nego (MPiPS) we współpracy z ministrem właściwym do spraw sprawie-
dliwości oraz ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 
Minister odpowiada za organizację, finansowanie i nadzór nad całością 
działania systemu poradnictwa. 

 System poradnictwa składa się z dwóch elementów: 
 Instytucji publicznych, które w ramach swoich ustawowych obo-

wiązków świadczą bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. 
Instytucje te są w systemie poradnictwa, co oznacza, że stosują po-
wszechnie obowiązujące standardy świadczenia usług, sprawozdają 
się w zakresie świadczonych usług, współpracują z podmiotami  
niepublicznymi będącym w systemie oraz korzystają ze wsparcia  
doradczego czy szkoleniowego oferowanego w ramach systemu.  
Instytucje publicznie finansują poradnictwo w ramach swoich bu-
dżetów i nie otrzymują w ramach systemu żadnych dodatkowych 
środków na świadczenie usług w ramach systemu. 

 Podmiotów niepublicznych, które świadczą usługi kontraktowane  
w ramach systemu przez państwo. Państwo zapewnia kontraktowa-                                                        

49  Ibid.  
50  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit. 



 83

nie usług podstawowych (informacja w każdej gminie, porada  
w każdym powiecie) oraz wypełnia nisze w dostępie do usług ofe-
rowanych przez instytucje publiczne. Mechanizm kontraktowania 
usług powinien być zdecentralizowany, a decyzje w tym zakresie 
podejmowane jak najbliżej obywatela z uwzględnieniem efektyw-
ności działania takiego mechanizmu. Dlatego optymalnym pozio-
mem kontraktowania usług jest poziom powiatu, który łączy bli-
skość obywatela z racjonalnością kosztową działania mechanizmu 
kontraktowania usług. Odpowiedzialne za kontraktowanie usług po-
radniczych – jako zadań zleconych przez państwo – byłyby samo-
rządy powiatu, które otrzymywałyby na ten cel dotację celową  
z budżetu państwa. Wysokość dotacji powinna być obliczana  
z uwzględnieniem liczby mieszkańców powiatów, liczby gmin w po-
wiecie oraz analizy dostępności usług świadczonych przez instytucje 
publiczne. 
Powiaty kontraktować będą usługi podstawowe, czyli informację  
i poradnictwo prawne i obywatelskie. Państwo powinno także za-
pewnić finansowanie usług dodatkowych, to znaczy: poradnictwa 
specjalistycznego dotyczącego wydzielonych, specyficznych pro-
blemów prawnych i życiowych, mediacji, edukacji prawnej i oby- 
watelskiej oraz rzecznictwa dotyczącego problemów obywateli.  
Dostęp do usług dodatkowych, z uwagi na przewidywany mniejszy 
niż w przypadku usług podstawowych popyt, powinien być za- 
gwarantowany na poziomie województwa. Stąd analogicznie jak  
w przypadku powiatów za kontraktowanie usług dodatkowych  
odpowiedzialne powinny być samorządy wojewódzkie, które na  
realizację tego zadania zleconego otrzymywałyby dotacje celowe  
z budżetu państwa. 
Usługi podstawowe i dodatkowe kontraktowane byłyby w drodze 
konkursu dla organizacji pozarządowych, innych podmiotów prowa-
dzących działalność pożytku publicznego oraz kancelarii prawnych. 
Usługodawca musi stosować powszechnie obowiązujące standardy 
świadczenia usług oraz dodatkowe standardy instytucjonalne i do-
datkowe warunki określone przez kontraktującego (samorząd po-
wiatu lub województwa). 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego powołuje  
Radę Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego – Radę PPiO (opis  
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poniżej), która wypracowuje i przedstawia Ministrowi do akcep- 
tacji propozycje powszechnych standardów, monitoruje i ocenia dzia- 
łanie całego systemu – w tym także przestrzegania standardów –  
na podstawie danych generowanych przez system oraz wyników ba- 
dań i ewaluacji. Doradza także w kwestiach poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia spo-
łecznego oraz konsultuje projekty aktów prawnych dotyczących działa-
nia systemu. 

 Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego tworzy także 
Agencję Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (Agencję PPiO), która 
odpowiada za dystrybucję środków w ramach dotacji celowych przezna-
czanych na realizację zadań w ramach systemu, bieżące monitorowanie 
świadczenia usług podstawowych i dodatkowych w ramach systemu 
(przede wszystkim na podstawie kwartalnych i rocznych sprawozdań  
generowanych przez uczestników systemu, a także kontroli i audytów) 
oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze i organizacyjne podmiotów świad-
czących usługi w ramach systemu. 

 W uproszeniu strukturę systemu przedstawia poniższy schemat:                    
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I.3.3. Rada Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego (Rada Pomocy Prawnej) 
 
Rada powinna mieć nazwę adekwatną do przedmiotu, a więc na przykład Rada 
Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego lub Rada ds. Poradnictwa Prawnego  
i Obywatelskiego. Rada powinna być ciałem konsultacyjno-doradczym dla  
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie działania systemu poradnictwa. 

Rada złożona jest z: 
‒ przedstawicieli administracji rządowej, w szczególności tych resortów,  

z którymi współpracuje Minister Pracy i Polityki Społecznej w zakresie 
PPiO, a więc ministra właściwego do spraw sprawiedliwości, ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej, a także ministra właści-
wego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego. Przedstawicieli do Rady mianują właściwi 
ministrowie; 

‒ przedstawicieli samorządów terytorialnych wskazanych przez Komisję 
Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego; 

‒ przedstawicieli środowisk prawniczych wskazanych przez ogólnopolskie 
organizacje samorządów prawniczych; 

‒ przedstawicieli podmiotów świadczących poradnictwo (publicznych  
i niepublicznych) wybieranych przez ministra na podstawie kandydatur 
zgłaszanych przez środowiska poradnicze; 

‒ ekspertów, przedstawicieli środowisk naukowych wybieranych przez 
ministra. 

Główne zadania Rady: 
‒ doradzanie ministrowi w zakresie poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego; 
‒ konsultowanie wszystkich istotnych decyzji rządu dotyczących systemu 

poradnictwa; 
‒ konsultowanie projektów ustaw dotyczących systemu; 
‒ opracowywanie propozycji standardów poradnictwa i przedstawianie 

ich do akceptacji ministra; 
‒ monitorowanie działania systemu poradnictwa, w tym stosowania stan-

dardów, przede wszystkim na podstawie danych przedstawianych przez 
Agencję PPiO, a także wyników badań, kontroli, analiz; 

‒ przedkładanie ministrowi propozycji zmian dotyczących funkcjonowania 
systemu poradnictwa; 
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‒ przedkładanie ministrowi propozycji kontroli i badań dotyczących dzia-
łania systemu ppio; 

‒ monitorowanie działania Agencji PPiO na podstawie kwartalnych i rocz-
nych sprawozdań;  

‒ prowadzenie dialogu społecznego wewnątrz Rady; 
‒ inicjowanie i udział w debacie publicznej na temat poradnictwa. 

Kadencja Rady powinna być trzyletnia. Organizację funkcjonowania Rady  
zapewnia Minister Pracy i Polityki Społecznej. 

Monitoring, kontrola i ewaluacja systemu poradnictwa 
 

Przedmiot i zakres Podmiot  
odpowiedzialny Metody i narzędzia 

Nadzór na realizacją 
celów polityk  
publicznych przez 
system ppio 

Parlament Ocena okresowych (raz na dwa lub trzy lata)  
sprawozdań z funkcjonowania systemu  
przedstawianych przez Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

Minister Pracy  
i Polityki  
Społecznej 

Roczna ocena działalności systemu w oparciu  
o sprawozdania realizatorów oraz ocenę i opinię 
Rady PPiO, podejmowanie decyzji dotyczących 
funkcjonowania systemu, zlecanie Agencji PPiO  
oraz właściwym państwowym służbom 
kontrolnym kontroli jego funkcjonowania, zlecanie 
okresowych ewaluacji zewnętrznych. 

Nadzór formalny  
i merytoryczny  
nad całością  
funkcjonowania  
systemu ppio Rada PPiO Roczna ocena działalności systemu, w 

szczególności przestrzegania standardów, 
rekomendowanie  
Ministrowi zmian, wnioskowanie o kontrole  
i ewaluacje zewnętrzne. 

Monitoring  
świadczenia usług  
i stosowania  
standardów,  
kontrola rzeczowa  
i audyt 

Agencja PPiO Bieżący monitoring działania systemu i stosowania 
standardów w oparciu o sprawozdawczość,  
możliwość kontrolowania i zlecania audytu  
zewnętrznego organizatorów usług  
i świadczeniodawców 

Monitoring, ocena  
i kontrola  
świadczenia usług  
i świadczeniodawców 
na danym obszarze 

Zleceniodawcy: 
powiat, samorząd 
województwa 

Bieżący monitoring i ocena w oparciu  
o sprawozdania oraz kontrola rzeczowych  
i finansowych aspektów świadczenia usług,  
w tym także przestrzegania standardów przez  
poszczególnych usługodawców 

Auto monitoring  
i ewaluacja 

Świadczeniodawcy Monitorowanie i ocena realizacji usług przez 
samych świadczeniodawców wynikająca  
z obowiązujących standardów świadczenia PPiO  
i wymogów określonych przez Zleceniodawców 
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Ocena kosztów wdrożenia propozycji oraz zasady finansowania poradnictwa 

Źródła finansowania systemu 

System powinien być finansowany przede wszystkim z budżetu państwa. Budżet 
centralny powinien bezpośrednio finansować: 

 świadczenie kontraktowych usług podstawowych i dodatkowych w ilości 
gwarantowanej przez państwo, a wynikającej z algorytmu dotyczącego 
wysokości środków przeznaczanych na kontraktowanie usług uwzględ-
niającego przede wszystkim liczbę mieszkańców oraz inne dodatkowe 
czynniki (położenie geograficzne, obszar, poziom zurbanizowania itp.); 

 obsługę systemu, w tym jego zarządzanie, monitoring, kontrole i ewaluacje. 

Możliwe jest uzupełniające finansowane z innych źródeł, np. budżetów samo-
rządów terytorialnych czy środków z Unii Europejskiej. Tego typu środki prze-
znaczane byłyby na poszerzenie zakresu i skali świadczenia usług ponad poziom 
gwarantowany przez państwo oraz podnoszenie jakości świadczenia usług  
poprzez szkolenia, doradztwo i doposażenie sprzętowe. 
 
Mechanizmy finansowania 

Powiaty i samorządy województw otrzymują środki z budżetu państwa w for- 
mie dotacji celowej na podstawie wspomnianego wyżej algorytmu. Dotacja 
uwzględnia również koszty kontraktowania usług i kontrolowania ich realizacji 
przez samorządy. Dystrybucją dotacji zajmuje się Agencja PPiO. 

Środki przyznane w ramach dotacji (ewentualne środki dodatkowe z budżetów 
własnych lub pozyskane ze środków zewnętrznych) powiaty i samorządy woje-
wództw kontraktują w trybie konkursowym podmiotom świadczącym usługi.  
Z uwagi na potrzebę stabilizacji świadczenia usług poradniczych samorządy będą 
mogły kontraktować usługi na okres od 1 roku do 5 lat. 

Finansowanie kosztów związanych z obsługą całości systemu (monitoring, kon-
trola, ewaluacja, funkcjonowanie Rady i Agencji PPiO) pochodzić będzie bezpo-
średnio z budżetu państwa w ramach zadań Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Koszty działania systemu 

Rzeczywiste koszty działania systemu będą znane po jego wdrożeniu, stąd tak 
ważny jest monitoring i ocena jego funkcjonowania. Obecnie można jedynie 
szacować w sposób uproszczony i przybliżony przyszłe koszty funkcjonowania 
systemu. 
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Budżet państwa będzie finansował usługi w ilości gwarantowanej przez państwo. 
Do wyliczenia sumy potrzebnych na to środków konieczne jest z jednej strony 
oszacowanie kosztów świadczonych porad, z drugiej – przewidywanego na  
nie popytu. 

Jeżeli chodzi o koszty świadczenia porad, to z badania poradnictwa przeprowa-
dzonego przez ISP wynika, że średni miesięczny koszt świadczenia usług porad-
niczych dla podmiotów niepublicznych to ok. 8 tys. zł (w tym uwzględnione  
są koszty bezpośrednie i pośrednie). W ramach tych środków w miesiącu  
obsługiwanych jest średnio 129 osób. Daje to średni koszt obsługi jednej osoby 
miesięcznie na poziomie 62 zł51. Jest to koszt porównywalny – przy uwzględnie-
niu różnic w poziomach cen i wynagrodzeń ‒ z innymi krajami. Na przykład  
w Holandii średni koszt porady to ok. 30 euro, czyli ok. 120 zł, a w Anglii  
ok. 30 funtów brytyjskich, czyli ok. 150 zł52. Ale średni poziom cen w odniesieniu 
do spożycia indywidualnego skorygowanego w Polsce jest dwukrotnie niższy niż 
w Holandii czy Anglii, a średni poziom wynagrodzeń ponad trzykrotnie niższy53. 

Średni koszt obsługi jednej osoby w przyszłym systemie należałoby powiększyć  
o ok. 10% z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów, które będą mu-
sieli ponieść usługodawcy w związku ze stosowaniem standardów i sprawoz-
dawczością. Można więc przyjąć, że średni miesięczny koszt obsługi jednej 
osoby w systemie to 70 zł. 

Z przeprowadzonego przez ISP badania wynika, że ok. 23% dorosłych Polaków 
poszukuje pomocy w rozwiązaniu swoich problemów związanych z prawem,  
w tym także w sprawach osób nieletnich54. W 2011 roku ogółem było 38,5 mln 
Polaków, w tym 31,2 mln w wieku powyżej 18. roku życia lat55. 23% z tej liczby 
to ok. 7,2 mln osób, które potencjalne poszukują pomocy prawnej. Z badań ISP 
wynika jednak, że co najmniej 60% osób poszukujących pomocy szuka jej  
i otrzymuje ją w instytucjach publicznych, które nie będą finansowane w ramach 
systemu. Stąd liczba osób, które mogą potencjalnie korzystać z usług finan- 
sowanych w ramach systemu poradnictwa ppio, to ok. 3 mln osób (40% 
wszystkich poszukujących pomocy).                                                         
51  Wszystkie dane pochodzą z badania, którego wyniki zostały opublikowane w raporcie Poradnictwo 

prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości …, op. cit. 
52  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce: sugestie wynikające z praktyki międzynarodowej…, op. cit. 
53  Eurostat. 
54  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit. 
55  GUS, wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2011. 
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Można więc oszacować, że roczny koszt świadczenia usług w ramach systemu 
może wynosić ok. 210 mln zł (3 mln potencjalnych beneficjentów x 70 zł/os.). 
Do tego należy doliczyć koszty związane z obsługą systemu. Z przeprowadzo-
nych badań wynika, że na poziomie jednostkowym tego typu koszty stanowią 
średnio ok. 25% kosztów świadczonych porad. Roczne koszty działania syste-
mu można zatem oszacować na ok. 263 mln zł. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt wynikający z badania przeprowadzonego 
przez ISP, że popyt na bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie kształto-
wany jest przez jego podaż. Uruchomienie powszechnego systemu poradnictwa 
będzie więc wpływać na stymulowanie popytu na poradnictwo. W wyniku anali-
zy dotychczasowych zmian popytu na porady w indywidualnych przypadkach 
działalności organizacji pozarządowych świadczących poradnictwo widać ten-
dencję do początkowego dość dynamicznego wzrostu liczby osób korzystających 
z pomocy, po czym po 4–5 latach działania liczba beneficjentów stabilizuje się. 
Zgodnie z tym założyliśmy, że w pierwszych 4 latach działania systemu PPiO licz-
ba beneficjentów będzie rosła względem zakładanego wyjściowego poziomu  
3 mln osób, a w piątym roku ustabilizuje się na stałym poziomie: 

Rok wdrażania  
systemu 

Wzrost liczby  
potencjalnych  
beneficjentów  

w stosunku do roku 
poprzedniego w % 

Liczba potencjalnych 
beneficjentów  
w danym roku  
w milionach 

Szacowany koszt 
działania systemu  

w milionach złotych 

Pierwszy 0 3 263 
Drugi 15 3,5 306 
Trzeci 20 4,2 368 
Czwarty 10 4,6 403 
Piąty 5 4,9 429 
Szósty 0 4,9 429 

 
Przyjmujemy, że popyt po mniej więcej 6 latach wdrażania systemu ustabilizuje 
się na poziomie 4,9–5 mln beneficjentów, co oznaczać będzie roczny koszt na 
poziomie 429–438 mln zł. 

Szacunki te z uwagi na duże przybliżenie powinny zostać jednak zweryfikowane 
na podstawie pilotażu wdrażania systemu, np. w 2–3 województwach. Pozwoli 
on znacznie bardziej precyzyjnie określić spodziewany popyt na poradnictwo  
i koszty świadczenia usług. Pilotaż powinien trwać co najmniej 2 lata, a łączny 
koszt jego przeprowadzenia na podstawie powyższych szacunków może wynieść 
od 100 do 150 mln zł. 
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Podmioty i osoby udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich  

Podmioty świadczące usługi w ramach systemu 

Porady prawne i obywatelskie udzielane są w praktyce przez bardzo różne pod-
mioty publiczne i niepubliczne, co pokazało przeprowadzone badanie poradnic-
twa56. Podmioty publiczne świadczą poradnictwo w ramach ustawowego zakre-
su obowiązków i w większości jest ono jednym z wielu stosowanych przez nie 
instrumentów realizujących szersze cele ich działalności. Niezależenie od tego 
usługi świadczone przez podmioty publiczne zaspokajają potrzeby korzystają-
cych z nich beneficjentów w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 
dlatego też powinny zostać objęte publicznym systemem poradnictwa. Jednak 
podmioty publiczne zachowają daleko idącą autonomię w ramach systemu, 
wynikającą z ich ustawowych obowiązków. Finansowanie, skala i zakres świad-
czonych usług, a także kryteria dostępu do nich będą wynikać z obowiązujących 
regulacji prawnych dotyczących działania tych instytucji publicznych. Nie będą 
więc one otrzymywać dodatkowych środków w ramach systemu, będą mogły 
także stosować zawężające – w stosunku do ogólnie przyjętych w systemie  
– kryteria dostępu do usług. 

Dla instytucji publicznych świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie 
obecność w systemie oznaczać będzie: 

‒ stosowanie powszechnie obowiązujących standardów dotyczących 
świadczenia usług, z możliwym okresem przejściowym (np. 2 letnim)  
na dojście do pełnego wdrożenia standardów; przy czym instytucji  
publicznych nie obowiązywałyby standardy instytucjonalne dotyczące 
podmiotów niepublicznych; 

‒ sprawozdawanie się do Agencji PPiO w zakresie świadczonych usług 
zgodnie z przyjętymi w ramach systemu zasadami; 

‒ poddawanie się kontroli Agencji PPiO w zakresie przestrzegania stan-
dardów dotyczących świadczenia usług poradniczych; 

‒ dostęp do informacji o usługach i usługodawcach w ramach systemu; 
‒ dostęp do usług szkoleniowo-doradczych oferowanych przez Agencję 

PPiO; 
‒ udział w kształtowaniu systemu poradnictwa, np. w formie konsultacji 

decyzji dotyczących systemu podejmowanych przez Ministra Pracy  
i Polityki Społecznej oraz udział ich przedstawicieli w Radzie PPiO.                                                         

56  Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, op. cit. 
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Szczególnie istotne jest świadczenie przez instytucje publiczne usług według 
jednolitych, powszechnych standardów, gdyż – jak wykazało przeprowadzone 
badanie poradnictwa ‒ większość z tych instytucji obecnie nie stosuje żadnych 
standardów świadczenia usług. 

Na podstawie przeprowadzonego badania wskazać można następujące główne 
typy podmiotów publicznych, które powinny zostać objęte system: 

‒ samorządowe instytucje pomocy społecznej (ośrodki pomocy społecz-
nej i powiatowe centra pomocy rodzinie), które zgodnie z obowiązują-
cym prawem świadczą poradnictwo specjalistyczne w szczególności dla 
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób niepeł-
nosprawnych; 

‒ powiatowi rzecznicy konsumentów udzielający informacji i porad 
prawnych w sprawach konsumenckich; 

‒ okręgowe inspektoraty Państwowej Inspekcji Pracy, które udzielają  
informacji i porad prawnych w sprawach związanych zatrudnieniem  
i bezpieczeństwem pracy; 

‒ oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, udzielające informacji i po-
rad w sprawach związanych ze składkami i świadczeniami z ubezpiecze-
nia społecznego; 

‒ rzecznicy praw pacjenta szpitali psychiatrycznych, którzy m.in. świad-
czą poradnictwo na rzecz pacjentów i ich rodzin; 

‒ ośrodki interwencji kryzysowej oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia 
dla ofiar przemocy w rodzinie, które m.in. świadczą poradnictwo na 
rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie; tworzenie i prowadzenie 
ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie należy do zadań z za-
kresu administracji rządowej realizowanych przez powiat; 

‒ podmioty na poziomie krajowym, które udzielają informacji i porad  
w ramach swoich zakresów obowiązków, na przykład Rzecznik Praw 
Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik 
Ubezpieczonych, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Krajo-
wa Informacja Podatkowa itp. 

Druga grupa podmiotów w systemie to podmioty niepubliczne, które będą 
świadczyć usługi kontraktowane w ramach systemu. Ich udział w systemie  
– obok tego, co dotyczy instytucji publicznych – obejmować będzie także: 

‒ możliwość ubiegania się o świadczenie usług w ramach systemu i ich  
finansowanie; 
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‒ spełnianie dodatkowych standardów instytucjonalnych i innych wa- 
runków dotyczących świadczenia usług określanych przez instytucje 
kontraktujące (samorząd powiatu i/lub województwa); 

‒ poddanie się kontroli i sprawozdawczości w zakresie świadczonych usług 
ze strony instytucji kontraktujących. 

Podmioty niepubliczne, które powinny znaleźć się w systemie, to: 
‒ organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego świadczące poradnictwo, w tym w szczególności 
Biura Porad Obywatelskich zrzeszone w Związku Biur Porad Oby- 
watelskich oraz inne wyspecjalizowane organizacje pozarządowe, np.  
Federacja Konsumentów; 

‒ studenckie poradnie prawne działające w ramach lub przy szkołach 
wyższych; 

‒ kancelarie prawne (adwokackie, radcowskie i doradców prawnych). 

 
Kryteria dostępu do uczestnictwa w systemie i możliwe sposoby ich weryfikacji 

Usługi w ramach systemu byłyby świadczone przez instytucje publiczne spełnia-
jące standardy dotyczące świadczenia usług oraz podmioty niepubliczne, mające 
osobowość prawną, o ile uzyskają kontrakt na ich świadczenie. Warunkiem  
uzyskania kontraktu jest stosowanie (lub deklaracja stosowania) standardów 
dotyczących świadczenia usług i standardów instytucjonalnych, weryfikowane 
przez podmiot kontraktujący usługi (powiat, samorząd województwa). 
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Obowiązujące standardy powinny składać się ze standardów dotyczących świad-
czenia usług, które zostały szerzej opisane w części poświęconej standaryzacji 
usług. Te standardy powinny być stosowane przez podmioty publiczne i niepu-
bliczne. Drugim składnikiem powinny być standardy instytucjonalne, które doty-
czyć będą podmiotów niepublicznych. Do nich zaliczać się będzie na przykład: 
określenie w statucie podmiotu świadczącego usługi (lub w innym równoważ-
nym dokumencie) celów, w ramach których możliwe jest prowadzenie poradnic-
twa, określenie w statucie (lub innym równoważnym dokumencie) poradnictwa 
jako sposobu realizacji celów, zapisy w statucie (lub innym równoważnym  
dokumencie) dotyczące konfliktu interesów, itp. 
 

Podmioty, z którymi współpracują świadczeniodawcy będący w systemie 

Podmioty świadczące ppio w ramach systemu powinny przede wszystkim 
współpracować pomiędzy sobą, w szczególności, gdy świadczą poradnictwo na 
tym samym obszarze geograficznym lub w takiej samej specjalizacji. Powinny 
także współpracować z: 

‒ innymi podmiotami świadczącymi porady prawne i obywatelskie niebę-
dącymi w systemie, np. kancelariami prawnymi czy organizacjami po- 
zarządowymi nieświadczącymi poradnictwa w ramach systemu czy  
też instytucjami publicznymi niestosującymi standardów dotyczących 
świadczenia usług; 

‒ samorządami gminnymi, powiatowymi i regionalnymi, które mogą ofe-
rować dodatkowe wsparcie informacyjne, instytucjonalne, rzeczowe lub 
finansowe; 

‒ administracją rządową, która podobnie jak administracja samorządowa 
może im udzielać wsparcia, w tym także z policją i prokuraturą; 

‒ biurami obsługi interesantów w sądach powszechnych, które udzielają 
informacji w sprawach sądowych; 

‒ samorządami prawników oraz organizacjami zrzeszającymi prawników; 
‒ zagranicznymi sieciami czy organizacjami zrzeszającymi podmioty udzie-

lające porad prawnych i obywatelskich. 
 

Wymagane kompetencje osób udzielających porad prawnych i obywatelskich  
i sposoby ich weryfikacji 

Usługi ppio w ramach systemu – niezależnie od tego, czy ich organizatorami są 
instytucje publiczne, czy niepubliczne – mogłyby być świadczone przez trzy  
kategorie osób: 
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‒ osoby z wykształceniem prawniczym, odpowiednio przygotowane do 
pracy poradniczej; 

‒ studentów prawa odpowiednio przygotowanych do pracy poradniczej  
i udzielających porad wyłącznie pod kontrolą doświadczonych prawników; 

‒ osoby bez wykształcenia prawniczego i niebędące studentami prawa, 
spełniające łącznie następujące wymagania: 
 ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: pedagogika, pe-

dagogika specjalna, praca socjalna, psychologia, politologia, po- 
litologia i nauki społeczne, socjologia, polityka społeczna, nauki  
o rodzinie lub ukończone studia wyższe na innych kierunkach uzu-
pełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, orga- 
nizacji pomocy społecznej, pedagogiki, pedagogiki specjalnej lub  
resocjalizacji; 

 ukończone specjalistyczne szkolenie w wymiarze nie mniejszym niż 
100 godzin dydaktycznych w zakresie poradnictwa lub co najmniej 
3-letni staż pracy w instytucjach czy placówkach prowadzących po-
radnictwo prawne i obywatelskie lub posiadanie wiedzy z zakresu 
obszarów poradniczych potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, 
np.: terapeuty uzależnień, specjalisty w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie PARPA, mediatora, specjalisty ds. świadczeń 
społecznych, specjalisty ds. pomocy rodzinie. 

Przygotowanie do pracy poradniczej powinno obejmować przede wszystkim: 
wyszukiwanie informacji, w tym umiejętność korzystania z dostępnych narzędzi 
(media elektroniczne), umiejętną relację i pracę z klientem indywidualnym oraz 
prowadzenie dokumentacji sprawy i klienta. 
 

Zakres szkoleń i wymiany doświadczeń 

Ta kwestia powinna zostać uregulowana na dwóch poziomach: indywidualnym  
i systemowym. Na poziomie indywidualnym, czyli podmiotu świadczącego po-
radnictwo w ramach systemu, kwestia podnoszenia wiedzy i kompetencji dorad-
ców powinna być określona w standardach. Powinny one uwzględniać obowią-
zek stałego podnoszenia kwalifikacji i aktualizacji wiedzy i kompetencji dorad-
ców, a także okresowej ich oceny. W standardach powinien być także wskazany 
wymóg okresowych spotkań doradców służących wymianie wiedzy i doświad-
czeń oraz ocenie jakości pracy doradców. 
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Na poziomie systemowym powinny być określone mechanizmy i formy okre- 
sowych szkoleń podnoszących poziom wiedzy i kompetencji doradców oraz 
okresowych spotkań służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Możliwości 
poszerzania i uzupełniania wiedzy oraz kompetencji doradców – w formie  
cyklicznych programów szkoleniowych, doradczych, staży, wizyt studyjnych – 
oferować będzie Agencja PPiO. Agencja będzie także prowadzić listę rekomen-
dowanych ofert szkoleniowo-doradczych i przekazywać ją podmiotom świad- 
czącym poradnictwo. 
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ROZDZIAŁ II. METODY ORAZ STANDARDY  
PORADNICTWA (opracowanie: Fundacja  
Uniwersyteckich Poradni Prawnych) 
 

Standardy to spisany katalog konkretnych zasad prowadzenia poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w zakresie: usług (formy, zasady obsługi klienta, 
kontrola jakości itp.), osób świadczących porady (wykształcenie, przygotowa-
nie, doświadczenie) oraz podmiotów je organizujących (zarządzanie, lokale, 
sprzęt itd.), a następnie ich kontroli i oceny. 

Standardy poradnictwa prawnego i obywatelskiego były dotychczas w Polsce 
przedmiotem zaledwie kilku analiz. Najszersze opracowanie w tym zakresie 
przedstawił dr Witold Klaus. Poddał on analizie szeroki zakres standardów nie 
tylko poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale również usług społecznych57. 
W tym kontekście należy zauważyć brak skodyfikowanych standardów odnoszą-
cych się do tego zagadnienia w samorządach adwokatów, radców prawnych czy 
notariuszy. 

Za dr. Witoldem Klausem warto zauważyć, że standardy można podzielić na  
trzy typy ze względu na cel ich stosowania, jakim jest: 1) ujednolicenie  
usług, 2) zachowanie jakości wypracowanej marki, 3) deklaracja wyznawanych  
zasad. 

Zagadnienie standaryzacji było poddawane analizie zarówno w odniesieniu do 
Polski, jak i świata58. Było też żywo dyskutowane przez uczestników spotkań 
konsultacyjnych w całej Polsce59. Warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu, 
aby ocenić, czy i jakie zasady powinny obowiązywać w ramach proponowanego 
modelu w Polsce. 

                                                         
57  Opracowanie dostępne jest na stronie: http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_ 

prawna/Standardy_us%C5%82ug_a_poradnictwo_prawne.pdf.  
58  Szerzej na ten temat pisze Filip Czernicki na stronach www.e-kirp.pl: http://www.e-kirp.pl/index.php// 

Moim-zdaniem/Prawo/Standardy-poradnictwa-w-Polsce; http://www.e-kirp.pl/index.php//Moim-zdaniem/ 
Prawo/Standardy-poradnictwa-na-swiecie; http://e-kirp.pl/index.php//Moim-zdaniem/Prawo/Wnioski-z-
badania-nad-standardami-poradnictwa. 

59  Szerzej na ten temat w raporcie z konsultacji opracowanym przez INPRIS, dostępnym na stronie: 
www.ppio.eu.  
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a) Standardy poradnictwa w Polsce 
W Polsce organizacje poradnicze funkcjonujące na skalę ogólnokrajową oraz te 
działające najdłużej mają w większości wypracowane własne standardy działa-
nia i posiadają odpowiednie dokumenty służące porządkowaniu i stałej kontroli 
jakości i rzetelności w pracy z klientami. 

Istnienie standardów można odnotować między innymi w takich organizacjach 
jak: Fundacja Centrum Praw Kobiet, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Praw-
nych, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,  
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji czy Związek Biur Porad Obywatelskich. 

Poszczególne organizacje uregulowały zatem podstawowe zasady funkcjonowa-
nia, a tym samym zasady dotyczące pracy doradców, praw klientów czy organi-
zacji wewnętrznej biura. Jednak w ramach analizy obowiązujących standardów 
można jednoznacznie stwierdzić, że organizacje nie kierują się ścisłymi i spisa-
nymi zasadami weryfikacji jakości i efektywności. Przyjęto zazwyczaj, że jakość  
i efektywność prowadzonego poradnictwa muszą zagwarantować odpowiednio 
przygotowani merytorycznie i przeszkoleni doradcy. To na nich spoczywa główny 
ciężar odpowiedzialności za rzetelność przekazywanej informacji czy też porady. 
Przyjęło się bodaj powszechnie sądzić, że doradcy w swojej pracy muszą być 
profesjonalistami, a tym samym organizacja ma pełne zaufanie co do jakości 
świadczonych usług i nie potrzebuje badać ani rzetelności, ani także efektywno-
ści udzielanych porad. Dla przykładu można przytoczyć zapisy standardów  
w kilku poniższych organizacjach60.. 

 Związek Biur Porad Obywatelskich: „Porad w BPO może udzielać etato-
wy pracownik biura lub wolontariusz przeszkolony przez trenerów z BPO 
w dziedzinie poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowy zapis niezbęd-
nych kwalifikacji i umiejętności pracowników i wolontariuszy BPO  
znajduje się w opisie poszczególnych stanowisk (załącznik do standar-
dów BPO).” 

 Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych: „Działalnością Poradni kie-
ruje kierownik Poradni, którym jest samodzielny pracownik naukowy. 
Sprawuje on nadzór merytoryczny nad świadczoną przez Poradnię po-
mocą prawną. Kierownik Poradni może powierzać czynności z zakresu 
nadzoru nad studentami innym pracownikom naukowym uczelni lub 
doktorantom uczelni.”                                                         

60  Cytowanie za dokumentami źródłowymi. Materiały dostępne w bibliotece FUPP. 
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 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: „W razie potrzeby, a zwłaszcza  
w trudnych lub skomplikowanych sprawach, prawnik powinien się skon-
sultować z innym prawnikiem. Osobom mało doświadczonym w udzie-
laniu porad zapewnia się nadzór merytoryczny.” 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji: „W sprawach skomplikowanych  
dyżurujący prawnik może zdecydować o konieczności dokładniejszego 
zapoznania się z materiałami poza godzinami dyżuru. Decyzje w tej 
sprawie podejmuje prawnik.” 

 Komitet Ochrony Praw Dziecka: „Postępowanie zgodne z Zasadami 
stwarza domniemania rzetelnego wywiązywania się ze swoich obowiąz-
ków. Osoba obsługująca klienta ma obowiązek przedstawić się i wskazać 
swoje kwalifikacje do udzielania pomocy prawnej.” 

Fundacja Centrum Praw Kobiet: „Osoba udzielająca porady prawnej zo-
bowiązana jest do wszechstronnego przeanalizowania problemu, z któ-
rym zwraca się klientka, i przedstawienia możliwości jego rozwiązania,  
a także konsekwencji prawnych określonych działań.” 

Jednak w przedmiocie definicji większość organizacji nie pokusiła się o doprecy-
zowanie podstawowych kategorii pojęciowych. Jesienią 2005 roku Fundacja 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem 
Edukacji Prawnej oraz Związkiem Biur Porad Obywatelskich dzięki dotacji z Fun-
duszu ProBonus zrealizowała projekt pod tytułem: „Warto działać dobrze.  
Wypracowanie wspólnych standardów dotyczących prowadzenia poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego”. Projekt ten został podsumowany 18 listopada  
2005 roku podczas seminarium, kiedy to przedstawiono wyniki czterech warsz-
tatów, na których przedstawiciele grupy organizacji pozarządowych wypra- 
cowywali standardy dotyczące udzielania informacji i porad prawnych obywa- 
telom. 

W wyniku czterech całodniowych warsztatów udało się przygotować spójny 
zestaw 10 reguł postępowania organizacji prowadzących poradnictwo prawne 
lub obywatelskie. Postanowiono, że standardy te będą rozpowszechniane wśród 
możliwie jak największej liczby organizacji poradniczych oraz wśród donatorów 
wspierających działania takich organizacji, tak aby zachęcić jak największą liczbę 
organizacji do ich stosowania. 

Nad stworzeniem standardów pracował zespół przedstawicieli następujących 
organizacji pozarządowych: Fundacji Centrum Praw Kobiet, Fundacji Uniwersy-
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teckich Poradni Prawnych, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Komitetu 
Ochrony Praw Dziecka, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie „Niebieska Linia”, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, Sieci Wspie- 
rania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Związku Biur Porad Obywatelskich61. 

Standardy wypracowane wspólnie przez organizacje pozarządowe były później 
wzorcem i inspiracją do przyjęcia przez Komisję Dialogu Społecznego ds. porad-
nictwa specjalistycznego Urzędu miasta stołecznego Warszawy „Standardów 
prowadzenia poradnictwa przez organizacje pozarządowe na terenie Warsza-
wy”62. Standardy zostały przyjęte jako obowiązujący dokument, którym powinny 
kierować się organizacje pozarządowe prowadzące poradnictwo specjalistyczne 
dla mieszkańców miasta. Przyjęto także założenie, że standardy te powinny  
zostać przez każdą z organizacji przełożone na indywidualne standardy, zasady 
czy regulaminy wewnętrzne, określające specyfikę porad, klientów i porządku 
pracy danej organizacji. 
 

b) Standardy poradnictwa na świecie 
Na świecie znanych jest właściwie tylko kilka typów instytucji zajmujących się 
poradnictwem. Są to: 

 instytucje powołane przez państwo, czy to rządowe, czy samorządowe; 
 organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianym poradnic-

twem prawnym lub też wyspecjalizowane i dedykowane wąskiej grupie 
klientów; 

 organizacje zajmujące się poradnictwem obywatelskim; 
 kliniki prawa, które mogą być zlokalizowane na uczelniach lub też po-

wstawać na bazie organizacji pozarządowych. 

Większość tych instytucji posiada swoje przepisy wewnętrzne, które regulują 
standardy udzielania porad i tym samym dają pewną gwarancję rzetelności  
i jakości świadczonych usług. I choć prawie każda z tych organizacji (czy to  
działających samodzielnie, czy w ramach jakiejś sieci) ma swoje standardy,  
to niestety można z całą pewnością powiedzieć, że są one zupełnie inne,  
często całkiem do siebie nie przystają lub mają niewielki zakres wspólnych cech.                                                         
61  Standardy zostały opublikowane między innymi na łamach Edukacji Prawniczej, nr 2 (77). 
62  Standardy można odnaleźć na stronie Urzędu Miasta: http://www.um.warszawa.pl/testy/files/File/ 

standardy_poradnicze_KDS_ds_poradnictwa.pdf 
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Ze względu na utrudniony dostęp do bardziej obszernego materiału porów-
nawczego, badania oparto w pierwszej kolejności na danych i źródłach zgroma-
dzonych w zasobach własnych FUPP (w tym w szczególności na tłumaczeniach 
standardów szeregu organizacji poradniczych i ruchów klinik prawa). Podsta-
wowym źródłem informacji były więc strony internetowe63 organizacji poradni-
czych oraz instytucji zajmujących się wspieraniem technicznym i merytorycznym 
poradnictwa64. Niestety, mało która organizacja ma te strony prowadzone solid-
nie i aktualizowane na bieżąco65. 

Co prawda część organizacji parasolowych przygotowuje sprawozdania z działal-
ności, ale jeżeli takie sprawozdanie jest publikowane, to z reguły opisuje wy-
łącznie funkcjonowanie samej organizacji, a nie całej sieci. FUPP jest jedyną na 
świecie organizacją parasolową opiekującą się klinikami prawa, która co rok 
publikuje pełną analizę statystyczną prezentującą wyniki pracy wszystkich klinik 
w kraju66. 

W ramach analizy różnych typów poradnictwa należy podkreślić, że zasadniczy 
podział, jaki się rysuje, to podział na poradnictwo prawne świadczone przez 
instytucje państwowe, pozarządowe oraz kliniki prawa oraz poradnictwo oby-
watelskie świadczone wyłącznie przez organizacje pozarządowe.                                                         
63  Standardy organizacji poradniczych i ruchów klinik prawa: 
 http://www.kabissa.org/civiorg/1046; 
 http://www.aulai.co.za/; 
 http://www.babseacle.org/; 
 http://www.legalclinics.am/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1&lang=en; 
 http://law.monash.edu.au/legal/mols/about/practice-standards.html; 
 http://cdn.law.ucla.edu/SiteCollectionDocuments/workshops%20and%20colloquia/clinical%20programs/

zhen%20zhen.pdf. 
64  Adresy stron organizacji poradniczych oraz instytucji zajmujących się wspieraniem technicznym i me- 

rytorycznym poradnictwa: 
 http://www.ukcle.ac.uk/; 
 http://www.pili.org/; 
 http://www.lcm.ngo-bg.org/en; 
 www.justiceinitiative.org; 
 http://lawworks.org.uk/; 
 http://www.gaje.org/; 
 http://www.abanet.org/rol/; 
 http://www.demos-center.ru/. 
65  Dla przykładu można wskazać, że żadna z organizacji w Europie Wschodniej nie publikuje swoich 

standardów w internecie w wersji angielskiej: 
 http://www.legalclinics.org.ua/forum2/index.php; 
 http://www.legalclinic.ru/; 
 http://www.lawclinic.ru/; 
 http://www.clef.ru/; 
 http://www.legalclinics.md/. 
66  http://www.fupp.org.pl/index.php?id=raporty. 



 101

Model poradnictwa obywatelskiego wywodzi się z Wielkiej Brytanii i na Wy-
spach osiągnął bardzo wysoki poziom. Z danych Citizens Advice Bureaux (CAB)67 
wynika, że obecnie działa 412 Biur Porad Obywatelskich, pracuje w nich 26.000 
doradców, w tym około 20.000 wolontariuszy. W sezonie 2008/09 z serwisu  
Adviceguide.org.uk skorzystało ponad 8,7 mln osób. W samym tylko Londynie 
działa ponad 9.000 doradców zrzeszonych w około 80 organizacjach takich  
jak centra prawa (law centres) i Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice  
Bureaux). Biura londyńskie obsługują rocznie około 150.000 ludzi68. 

Biura Porad Obywatelskich kierują się także własnymi zasadami i standardami, 
które w skrócie sprowadzają się do takich oto pryncypiów: porady są bezpłatne, 
niezależne, poufne i bezstronne. Dba się o równy dostęp do prawa dla wszyst-
kich obywateli oraz zapewnia brak dyskryminacji. Podstawowym celem jest 
zapewnienie klientom porad we wszelkich niezbędnych sprawach oraz wpływa-
nie na poprawę jakości życia ludzi. 

Odnośnie do standardów świadczonych usług można wyczytać, że CAB stale 
podnosi jakość swoich świadczeń. Ostatnio podjęto starania, by opracować 
standardy organizacyjne określające poziom usług, jakiego można oczekiwać  
w CAB, a także by poprawić szybkość obsługi klienta oraz rozpatrywania  
korespondencji i skarg. Rozszerzono także wewnętrzną kontrolę jakości oraz 
przeprowadzono szkolenia w zakresie obsługi klienta w ramach porad udziela-
nych przez telefon. Niestety, dane publikowane na stronach CAB nie poka- 
zują metod badania jakości ani pełnych standardów wewnętrznej organizacji 
pracy Biur69. 

Choć źródła internetowe nie pozwalają w pełni i dokładnie porównać standar-
dów i metod działania, to jednak wiadomo, że porady świadczone przez wyspe-
cjalizowane instytucje państwowe czy kliniki prawa mają charakter porad zbli-
żonych lub identycznych z profesjonalnymi, a porady obywatelskie są poradami 
udzielanymi na bazie zestandaryzowanych zestawów odpowiedzi i mają charak-
ter porad udzielanych ad hoc – z zasady więc są to odpowiedzi ustne, pozba-
wione pogłębionej analizy prawnej.                                                         
67  http://www.citizensadvice.org.uk/index.htm. 
68  Pogłębione analizy statyczne prowadzi w Wielkiej Brytanii Legal Services Commission, więcej informacji 

można znaleźć na stronie: http://www.legalservices.gov.uk/about_legal_aid.asp. 
69  Nieco więcej na temat standardów i zasad badania jakości można dowiedzieć się z opracowania 

przygotowanego na potrzeby projektu przez Helen Paris, dostępnego w bibliotece INPRIS: 
http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/CAB_and_Social_policy_paper.pdf.  
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Od praktyki i standardów poradnictwa funkcjonującego w USA dalece odbiegają 
poziom i doświadczenia znane ze Starego Kontynentu. Należy podkreślić, że 
standardy poradnictwa prawnego są bardzo dobrze opracowane i przez lata były 
udoskonalane w Stanach Zjednoczonych. Tego typu dokumenty mają w USA po 
kilkadziesiąt stron i stanowią bardzo dokładny opis nie tylko wymagań, ale także 
wskazówek ułatwiających ich interpretację i zrozumienie70. 
 

c) Wnioski z analizy 
Przy uwzględnieniu doświadczeń w zakresie równego dostępu do prawa i zrów-
nania szans obywateli nie ma wątpliwości, że konieczne jest wypracowanie zbio-
ru jednolitych standardów, do których przestrzegania byłby zobowiązany każdy 
podmiot świadczący porady prawne i obywatelskie71. Uznaje się, że jednym  
z głównych zadań Rady Pomocy Prawnej powinno być właśnie wypracowywanie 
standardów poradnictwa, standardów odpowiedzialności i kontroli72. System 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego wymaga stworzenia procedur monito-
ringu i kontroli opierających się na jednolitych standardach. Jak wskazują niektó-
rzy eksperci, „skoro celem jest świadczenie wysokiej jakości usług dla obywateli 
(a takie założenie trzeba przyjąć, gdy mówimy o usługach publicznych), nale- 
ży opracować kryteria/standardy ich wykonywania, a następnie ich kontroli  
i oceny”73. Ujawnia się tu ewaluacyjna i kontrolna funkcja standardów, która ma 
jednocześnie proste przełożenie na zagadnienia finansowe, albowiem umożliwia 
m.in. racjonalizację wydatków. 

Najważniejsze pozytywne aspekty stosowania jednolitych standardów jakości  
w systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, a następnie systema-
tycznej kontroli i monitoringu ich stosowania mogą zostać przedstawione nastę-
pująco: 

1. możliwość gromadzenia jednolitych danych w systemie i analizowania 
danych w skali całego systemu;                                                         

70  Prowadzone są także ciekawe blogi i listy dyskusyjne poświęcone wybranym zagadnieniom z zakresu np. 
dobrej komunikacji z klientem: http://law.gsu.edu/Communication/. 

71  Porównaj – badania ISP dotyczące standaryzacji, gdzie wykazano brak standardów w OPS-ach, niezrozu-
mienie przez ankietowanych, co to są standardy, ograniczone korzystanie ze standardów itp. (zob. G. Ma-
kowski (red.), Podmioty udzielające porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw 
Publicznych 2013, podrozdział 3.3.1, http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty/62-podmioty-udzielajace- 
bezplatnych-porad-prawnych-i-obywatelskich [dostęp: 05.09.2013]). 

72  Na temat roli RPP w opracowywaniu standardów zob. opracowanie dr. Witolda Klausa dla INPRIS z 2012 r. 
na temat standardów, dostępne na stronie www.inpris.pl.  

73  Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, op. cit. 
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2. pozytywne efekty wynikające z budowania systemu na fundamentach 
empirycznej wiedzy, na przykład możliwość oceny funkcjonowania sys-
temu na podstawie wiarygodnych źródeł informacji, przewidywania 
tendencji rozwoju systemu; 

3. potencjał szybkiego reagowania na zmiany w popycie na usługi porad-
nictwa oraz na inne czynniki, takie jak przemiany w strukturze świad-
czenia odpłatnej pomocy prawnej; 

4. zobiektywizowana ocena efektywności ekonomicznej, w tym finansowej 
systemu; 

5. możliwość oceny poziomu jakości, trafności i skuteczności realizowa-
nych usług z zakresu poradnictwa; 

6. możliwość wprowadzenia certyfikacji dla usługodawców spełniających 
standardy, a w konsekwencji działanie na rzecz wysokiej jakości usług 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 

Dzięki systemowi certyfikacji standardy formułowane przez Radę Pomocy Praw-
nej nie będą pełniły wyłącznie funkcji perswazyjnej/modelowej, lecz będą miały 
charakter wiążący dla usługodawców. Od początku funkcjonowania sytemu mu-
si istnieć mechanizm weryfikowania i oceny standardów. 

Wydaje się jednak konieczne dopuszczenie niewielkich różnic w zależności od 
specyfiki podmiotu udzielającego poradnictwa poprzez uzgodnienie tzw. mini-
malnego katalogu wspólnego oraz dopuszczenie stosowania dodatkowych stan-
dardów w zależności od specyfiki usługodawcy (np. kliniki prawa w zakresie 
porad pisemnych, kancelarie prawne i związane z nimi wymogi korporacyjne), 
wynikających ze specyfiki działania, wymogów korporacyjnych lub związkowych. 
Standardy powinny też obejmować działania dodatkowe związane z poradnic-
twem, takie jak mediacja czy rzecznictwo. 

W odniesieniu do powyższych wyjaśnień oraz poczynionych uzgodnień proponu-
je się ramowy katalog standardów w podziale na 3 grupy: usługi, osoby świad-
czące, organizacja podmiotu świadczącego74.  

Zaprezentowany poniżej katalog w znacznej mierze odwołuje się do zdobytych 
wcześniej doświadczeń związanych ze standaryzacją działań organizacji porad- 
niczych (o czym więcej napisano wyżej), co wiąże się z faktem, że adresatem                                                         
74  Według dr. Witolda Klausa standardy można pogrupować w inny, następujący sposób: obsługa klienta  

i nastawienie do niego, zasady organizacji biura, zespół udzielający porad. 
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proponowanego modelu powinny być przede wszystkim organizacje pozarzą-
dowe. Katalog powyższy z powodzeniem może jednak odnosić się zarówno do 
udziału w systemie poradnictwa wykwalifikowanych prawników – członków 
samorządów zawodów prawniczych, jak i instytucji rządowych i samorządowych, 
które chcą mieć swój udział w systemie zapewnienia obywatelom bezpłatnej 
pomocy prawnej przedsądowej. 

 
d) Proponowany katalog podstawowych standardów 

I. Usługi 

1. Bezpłatne dla klienta 
Od udzielanych informacji prawnych, porad prawnych i obywatelskich 
(ppio) nie pobiera się dodatkowych opłat, co oznacza, że: 
 podmiot udzielający informacji lub porady nie może za nią żądać 

i/lub przyjmować wynagrodzenia; 
 podmiot udzielający informacji lub porady nie jest zobowiązany do 

ponoszenia jakichkolwiek opłat z nią związanych, wynikających  
z prowadzenia sprawy. 

2. Dostępność usług 
Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie (ppio) udzielane  
są uprawnionym osobom bez jakiejkolwiek dyskryminacji i w ramach  
istniejących możliwości, co oznacza, że: 
– podmiot/system zapewnia klientom dostęp do swoich usług na  

jasno określonych, powszechnie znanych zasadach; 
– każda osoba uprawniona do uzyskania pomocy traktowana jest  

w taki sam sposób (niedyskryminacja w ramach grupy docelowej 
podmiotu); 

– każda osoba może korzystać z porad w sposób uwzględniający  
jej potrzeby i możliwości; 

– osoba udzielająca informacji prawnej i/lub porad prawnych i obywa-
telskich (ppio) może odmówić prowadzenia sprawy w razie wy- 
stąpienia konfliktu interesów, jest jednak zobowiązana, w miarę 
możliwości, do wskazania innej osoby mogącej udzielić porady; 

– podmiot/system dąży do uwzględniania zróżnicowanych potrzeb 
klientów poprzez dostosowanie warunków lokalowych oraz spo- 
sobu świadczenia usług bądź uruchomienia alternatywnych form 
pomocy. 
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3. Rzetelność 
Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są w spo-
sób rzetelny, konkretny i wyczerpujący, zgodnie z obowiązującymi  
przepisami prawa, co oznacza, że: 
– informacje prawne udzielane są na podstawie przedstawionego 

przez klienta pytania i problemu;  
 porady prawne udzielane są na podstawie przedstawionego przez 

klienta stanu faktycznego, po całkowitym przeanalizowaniu stanu 
faktycznego sprawy i odpowiednich przepisów; 

 informacje prawne i porady prawne udzielane są w sposób zrozu-
miały dla klienta, pełny i wyczerpujący; 

 podmiot udzielający informacji lub porady posiada zasady kontroli 
wewnętrznej przestrzegania standardów oraz prowadzi co najmniej 
raz w roku ocenę ich przestrzegania na jasno określonych zasadach. 

4. Jakość 
Zapewnienie jakości świadczonych usług poprzez stosowanie co naj-
mniej 3 z poniższych zasad: 
 regularne badanie opinii klientów korzystających z usług; 
 zapewnienie możliwości zgłaszania skarg i uwag przez klientów; 
 ocenę udzielanych porad przez niezależnego eksperta zewnętrznego; 
 systematyczne spotkania zespołu w celu omówienia spraw zwią- 

zanych z jakością usług i pracy podmiotu; 
 systematyczną analizę jakości prowadzonej dokumentacji. 

5. Poufność 
Porady prawne i obywatelskie udzielane są w warunkach i na zasadach 
pełnej poufności, z uwzględnieniem wyjątków wynikających z obowią-
zującego prawa, co oznacza, że: 
– podmiot udzielający informacji i/lub porady prawnej powinien  

zapewnić odpowiednie warunki lokalowe; 
– podmiot udzielający informacji i/lub porady prawnej powinien  

zapewnić odpowiedni sposób przechowywania dokumentacji; 
– osobom trzecim nie są udzielane żadne informacje na temat pro-

wadzonych spraw oraz klientów bez ich uprzedniej zgody; 
– dopuszczalna jest konsultacja merytoryczna danej sprawy z innymi 

podmiotami, organizacjami lub specjalistami w danej dziedzinie  
(w miarę możliwości, w sposób uniemożliwiający identyfikację 
klienta); 
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– klient jest informowany o ograniczeniach zasady poufności, tj. obo-
wiązku przekazania informacji na temat prowadzonej sprawy na  
żądanie sądu, prokuratury lub innego uprawnionego organu; 

– klient jest informowany o możliwości konsultacji sprawy, jest mu 
przedstawiony sposób, w jaki sprawa będzie konsultowana (w spo-
sób uniemożliwiający identyfikację klienta); 

– wszyscy udzielający porad znają ograniczenia wynikające z prze-
strzegania zasady poufności. 

6. Samodzielność klienta 
Informacja prawna, porady prawne i obywatelskie udzielane są z posza-
nowaniem autonomii klienta, w sposób mobilizujący klienta do możli-
wie największej aktywności i samodzielności, co oznacza, że: 
– osoba prowadząca sprawę przedstawia możliwe rozwiązania pro-

blemu i ich konsekwencje, uwzględniając zarówno zalety, jak i wady 
poszczególnych rozwiązań, nie podejmuje jednak ostatecznej decyzji 
za klienta; 

– osoba prowadząca sprawę w miarę możliwości zachęca klienta do 
aktywności i mobilizuje go do samodzielnego działania i uczestni-
czenia w rozwiązywaniu sprawy; 

– osoba prowadząca sprawę klienta stara się nie wyręczać go w spra-
wach, które klient może poprowadzić samodzielnie. 

7. Informacja o udzielanej pomocy 
Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są zgodnie 
z deklaracją danego podmiotu, która określa zasady i warunki świadczo-
nych przez dany podmiot usług poradniczych, co oznacza, że: 
– zasady usług są jawne i powszechnie dostępne, w szczególności dla 

wszystkich klientów, którzy mają możliwość zapoznać się z nimi 
przed rozpoczęciem udzielania porady; 

– standardy usług poradniczych są znane wszystkim osobom udzie- 
lającym informacji/porad; 

– każdy nowy pracownik zapoznawany jest ze standardami usług  
poradniczych; 

– podmiot posiada jasno zdefiniowany zakres świadczonych usług  
i zakres oraz warunki ich udzielania; 

– podmiot określa grupę docelową, do której skierowane są jego 
usługi, a zasady świadczenia usług są dostosowywane do specyfiki 
tejże grupy klientów; 
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– podmiot prowadzi dokumentację, która jest podstawą do spo- 
rządzania sprawozdań, analiz statystycznych i prowadzenia innych 
badań. 

8. Zgłaszanie skarg i uwag 
Podmiot zapewnia klientom możliwość zgłaszania skarg lub uwag doty-
czących jakości otrzymanej informacji/porady oraz sposobu jej udziele-
nia, co oznacza, że: 
– klient ma możliwość wyrażenia swojej opinii o otrzymanej usłu- 

dze; 
– podmiot określa procedurę zgłaszania skarg i uwag przez klientów 

oraz sposób ich rozpatrywania; 
– informacja o procedurze zgłaszania skarg i wniosków znajduje się  

w miejscu widocznym dla klientów. 

9. Forma świadczenia usług 
Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie są świadczone: 
 przy użyciu wszystkich dostępnych metod, w tym: osobiście, listow-

nie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, środków porozumie-
wania się na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem nowych 
technologii takich jak internet, infolinia czy skatalogowane stan- 
dardowe odpowiedzi udostępniane w formie elektronicznej bądź 
drukowanej; 

 podmiot udzielający informacji i/lub porad może wprowadzić roz-
różnienie co do formy udzielanych informacji/porad ze wzglę- 
du na stopień skomplikowania pomocy (czasochłonność) oraz ze 
względu na kategorie spraw (np. porady w sprawach związanych  
z odpowiedzialnością karną klienta oraz związane z toczącymi się 
postępowaniami przed sądami powszechnymi muszą być udzie- 
lone na piśmie), o ile względy bezpieczeństwa klienta lub pro- 
cedura kontroli wewnętrznej podmiotu będzie wymagała takiego  
rozróżnienia; 

 każda sprawa podlega ewidencjonowaniu nie tylko ze względów 
statystycznych i rozliczeniowych (np. celem weryfikacji potrzeb 
klientów, zbadania skuteczności realizowanej polityki społecznej  
czy też osiąganych wyników), ale także ze względu np. na mogące 
powstawać problemy konfliktu interesów oraz weryfikację popraw-
ności porady. 
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10. Konflikt interesów 
Podmiot (wyłącznie w ramach jednego biura) prowadzi w zakresie do-
puszczonym przepisami prawa system informacji o klientach zapewnia-
jący zminimalizowanie ryzyka konfliktu interesów, co oznacza, że: 
 podmiot prowadzi spis, zgodnie z obowiązującym prawem ochrony 

danych osobowych, swoich dotychczasowych oraz obecnych klien-
tów; 

 przed udzieleniem pomocy prawnej podmiot ustala, czy w sprawie 
nie istnieje konflikt interesu; w wypadku ustalenia ryzyka konfliktu 
interesów podmiot nie przyjmuje sprawy i wskazuje inny podmiot, 
który mógłby pomóc klientowi w rozwiązaniu jego problemu; jeżeli 
nadal prowadzi sprawę drugiej strony konfliktu, to rezygnuje rów-
nież z tej sprawy; w sytuacjach wyjątkowych podmiot może zrezy-
gnować z prowadzenia wcześniej przyjętej sprawy, jeżeli spełniona 
jest którakolwiek z poniższych przesłanek: 
 podmiot nie uzyskał żadnych istotnych informacji o sprawie od 

drugiej strony konfliktu; 
 druga strona konfliktu wystąpiła do podmiotu w celu spowodo-

wania konfliktu; 
– podmiot nie prowadzi spraw, w których może wystąpić konflikt in- 

teresu klienta z interesem tegoż podmiotu lub osoby należącej do 
personelu podmiotu, lub jej wolontariusza. 
 

II. Osoby świadczące 

Informacje prawne, porady prawne i obywatelskie udzielane są przez oso- 
by kompetentne, przygotowane do prowadzenia sprawy merytorycznie, co 
oznacza, że: 
 podmiot określa poziom wymagań merytorycznych stawianych osobom 

udzielającym informacji prawnych, porad prawnych i obywatelskich; 
 poradnictwo świadczą jedynie osoby przeszkolone do pracy z klientem, 

posiadające umiejętność dostosowania formy przekazu do klienta; 
 student prawa oraz osoba bez doświadczenia w danej dziedzinie ma 

obowiązek konsultacji z doświadczonym pracownikiem; w takich sytu-
acjach podmiot zapewnia nadzór merytoryczny na jasno określonych 
warunkach; 
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 w działalność danego podmiotu udzielającego informacji prawnych, po-
rad prawnych i obywatelskich muszą być zaangażowani wolontariusze; 

 każda osoba udzielająca informacji prawnych, porad prawnych i obywa-
telskich ma obowiązek stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 

 
III. Organizacja podmiotu świadczącego 

Każdy podmiot działający w systemie: 
 posiada odpowiednie zapisy statutowe wskazujące na możliwość dzia-

łalności w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego; 
 posiada minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie poradnictwa 

prawnego i obywatelskiego; 
 zapewnia lokal umożliwiający spotkanie z klientem przy zachowaniu 

podstawowych zasad funkcjonowania, np. zasady poufności; 
 zapewnia środki techniczne oraz środki komunikacji, np. telefon, e-mail, 

ksero, faks; 
 zapewnia komputer z oprogramowaniem prawniczym oraz z dostępem 

do internetu; 
 zapewnia obsługę administracyjną biura; 
 zapewnia odpowiednie przechowywanie akt i ich archiwizację zgodnie  

z przepisami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych (stan-
dard ten dotyczy podmiotów, które dzięki swojej specyfice będą gro- 
madziły teczki spraw). 

 

METODY UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH  
I OBYWATELSKICH 
 

a) Podstawowe kanały i metody udzielania porad 

Informacja prawna/obywatelska oraz poradnictwo może być prowadzone: 
 osobiście: w punktach porad oraz mobilnie; 
 telefonicznie; 
 pisemnie; 
 listownie; 
 drogą elektroniczną (e-mail/poradniki internetowe); 
 poprzez broszury o charakterze informacyjnym (papierowe). 
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Nie ma potrzeby różnicowania metod udzielania informacji i porad praw-
nych/obywatelskich. W udzielaniu zarówno informacji, jak i porad powinno się 
stosować różnorodne sposoby ich przekazywania. Ewentualne ograniczenia 
powinny dotyczyć co najwyżej przedmiotu sprawy – dziedziny prawa, której 
dotyczy udzielana porada prawna. Porady powinny być udzielane w formie zin-
dywidualizowanej. Z uwagi na wyższy stopień skomplikowania spraw, względy 
bezpieczeństwa klienta lub procedury kontroli wewnętrznej podmiotu oraz ze 
względu na jakość wskazane jest udzielanie takich porad osobiście (przy dopusz-
czeniu w uzasadnionych wypadkach innych sposobów) lub/oraz na piśmie (np. 
w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną klienta oraz związanych  
z toczącymi się postępowaniami przed sądami powszechnymi porady muszą  
być udzielone na piśmie). 
 

b)  Argumenty za i przeciw danej metodzie udzielania informacji/ 
porady: 

1.  Informacja/porada udzielana osobiście, w punktach porad oraz mobilnie 
Zalety: 
 najczęściej spotykany, najbardziej tradycyjny i zarazem najmniej kon-

trowersyjny sposób świadczenia porad prawnych i obywatelskich ma 
szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów nie 
chcą lub nie mogą skorzystać z pomocy świadczonej inną drogą;  

 zawiłość problemu prawnego uniemożliwiająca inny kontakt niż osobisty;  
 charakter problemu wymagający osobistego kontaktu z wykwalifikowa-

ną osobą;  
 mobilne punkty porad jako możliwość docierania do klienta, który nie 

ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu porad (np. ze wzglę-
du na niepełnosprawność, izolację). 

Wady:  
 najdroższa forma udzielania informacji/porad, co w szczególności doty-

czy poradnictwa wyjazdowego; 
 może nie być dostępna dla wszystkich potrzebujących (np. ze wzglę- 

du na koszty dojazdu, za dużą odległość od miejsca zamieszkania, izo- 
lację); 

 w przypadku prostej informacji bardziej ekonomiczne jest informowa- 
nie za pomocą innych środków komunikacji (np. przez telefon lub  
internet). 
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Źródła:  
 S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce. Raport cząstkowy, Warszawa, Instytut Spraw 
Publicznych 2013;  

 najczęstsza forma, w jakiej udzielano pomocy respondentowi, to bezpo-
średni kontakt w punkcie udzielania porad (63%); 

 z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w ramach badań benefi-
cjentów75 wynika, że tzw. „nieśmiali petenci” częściej poszukują pomocy, 
której forma ma wymiar bardziej osobisty. 

 
b.  Informacja/porada udzielana telefonicznie 

Zalety: 
 najszybsza i powszechnie dostępna forma przekazywania nieskompliko-

wanej informacji; 
 droga ta może być przystępniejsza dla osób, które nie korzystają z inter-

netu, a z różnych przyczyn nie mogą skontaktować się z prawni-
kiem/doradcą obywatelskim osobiście (np. osoby starsze). 

Wady: 
 w przypadkach bardziej skomplikowanych porada telefoniczna może  

nie dostarczać pełnej wiedzy; 
 doradca nie ma dostępu do dokumentacji; 
 w tego typu poradzie najczęściej mogą występować przekłamania na  

linii komunikacyjnej; 
 nie ma możliwości weryfikacji statusu beneficjenta. 
Źródła: 
 według badań beneficjentów przeprowadzonych przez ISP76 najczęstszą 

formą korzystania z pomocy, jaką deklarowali respondenci, obok oso- 
bistego kontaktu jest kontakt telefoniczny; co ciekawe, był to główny 
sposób kontaktu w przypadku sądu; 

 podobnie jak w przypadku kontaktu mailowego, kontakt telefoniczny 
dominuje wśród tzw. „świadomych klientów”, którzy w ten sposób 
wstępnie uzyskują informację o tym, jak należy załatwić daną sprawę77.                                                         

75  S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Raport 
cząstkowy, Warszawa, Instytut Spraw Publicznych 2013, s. 101–102 http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/ 
produkty/60-korzystajacy-i-niekorzystajacy-z-poradnictwa-prawnego-i-obywatelskiego [dostęp: 05.09.2013]. 

76  Ibid., s. 107–108. 
77  Ibid., s. 101–102. 
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c.  Informacja/porada udzielana przez internet (drogą mailową) 
Zalety: 
 ważny element systemu w przypadku braku możliwości osobistego kon-

taktu w miejscu zamieszkania klienta, dolegliwości zdrowotnych, a także 
wobec rosnącej grupy osób często korzystających z internetu itp.; 

 redukcja kosztów związanych z osobistym świadczeniem porad praw-
nych i obywatelskich; 

 oszczędność czasu i wygoda beneficjentów. 
Wady: 
 w przypadkach bardziej skomplikowanych porada udzielana drogą  

mailową może nie dostarczać pełnej wiedzy; 
 doradca ma ograniczony dostęp do dokumentacji; 
 nie ma możliwości weryfikacji statusu beneficjenta; 
 dostęp do internetu jest coraz większy, lecz ograniczony. 
Źródła: 
 M. Araszkiewicz, Poradnictwo prawne i obywatelskie a nowe technolo-

gie [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych 
zastanych, Warszawa, INPRIS 2012, s. 332–339; 

 S. Burdziej, Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego w Polsce. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicz-
nych, Warszawa 2013, s. 39–42; 

 65% respondentów niekorzystających z nieodpłatnej pomocy praw- 
nej szuka informacji w internecie, 68% respondentów korzystających  
z nieodpłatnej pomocy prawnej szuka informacji w internecie; 

 55% osób niekorzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 63% 
osób korzystających z pomocy prawnej ma dostęp do internetu w domu; 

 z wywiadów pogłębionych przeprowadzonych w ramach badań benefi-
cjentów78 wynika, że „świadomi klienci” kontaktowali się najpierw tele-
fonicznie bądź mailowo, przy okazji dowiadując się, czy w swej sytuacji 
w ogóle mogą liczyć na pomoc danej instytucji, a także zasięgając infor-
macji na temat przygotowań, jakie warto podjąć przed pierwszą wizytą; 

 doświadczenia holenderskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 
(„Pomoc prawna online”), Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatel-
skie – analiza danych zastanych, INPRIS, Warszawa 2012, s. 356;                                                         

78  Ibid., s. 101–102. 
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 analiza danych zastanych przeprowadzona przez INPRIS79, zagraniczne 
opracowania eksperckie, Legal Advice in Poland: Suggestions from  
International Practice, s. 394. 
 

d.  Informacja/porada udzielana przez internet (przez stronę internetową) 
Zalety: 
 ważny element systemu w przypadku braku możliwości osobistego  

kontaktu w miejscu zamieszkania, dolegliwości zdrowotnych, rosnącej  
grupy osób często korzystających z internetu itp.; 

 pozwala na zachowanie intymności w kwestiach drażliwych dla benefi-
cjenta, dając mu jednocześnie podstawową wiedzę; 

 redukcja kosztów związanych z osobistym świadczeniem porad praw-
nych i obywatelskich; 

 oszczędność czasu i wygoda beneficjentów. 
Wady: 
 porada udzielana tą drogą może nie dostarczać pełnej wiedzy – strona 

internetowa nie pozwala na indywidualizację porady; 
 szybka dezaktualizacja informacji ze względu na zmieniające się prawo; 
 dostęp do internetu jest coraz większy, lecz ograniczony – informa-

cja/porada dociera tylko do wybranych beneficjentów; 
 mogą występować trudności ze zrozumieniem przez niektórych benefi-

cjentów tekstu pisanego, poruszającego hermetyczną problematykę 
prawną. 

Źródła: 
 te same opracowania co w przypadku informacji i porad udzielanych 

drogą mailową. 
 
e.  Informacja/porada udzielana listownie 

Zalety: 
 dzięki tradycyjnej poczcie porady świadczone są osobom nie mającym 

innej możliwości dochodzenia swoich praw, np. pozbawionym wolności; 
 możliwość dołączenia dokumentów; 
 weryfikacja i dokumentacja. 
                                                         

79  Opracowanie pt. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Warszawa, 
INPRIS 2012, dostępne na stronie www.inpris.pl.  
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Wady: 
 mogą występować trudności ze zrozumieniem przez beneficjenta tekstu 

pisanego; 
 metoda czasochłonna dla doradcy, wymaga dużo miejsca na archiwizo-

wanie dokumentacji w wersji papierowej. 
Źródła: 
 stała forma pomocy udzielanej osadzonym przez specjalistyczne organi-

zacje pozarządowe/biura pomocy. 
 
f.  Informacja prawna/obywatelska: broszury o charakterze informacyjnym 

(papierowe) 
Zalety: 
 jeden z tradycyjnych sposobów świadczenia informacji prawnej i obywa-

telskiej; 
 ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla osób, które z różnych powodów 

nie chcą lub nie mogą skorzystać z pomocy świadczonej inną drogą  
(pozwala na zachowanie intymności); 

 możliwość powszechnego dostępu do podstawowych, ale i komplekso-
wych informacji; 

 redukcja kosztów związanych z osobistym świadczeniem porad praw-
nych i obywatelskich; 

 ułatwienie dla doradcy przez dysponowanie materiałem pomocniczym. 
Wady: 
 szybka dezaktualizacja informacji ze względu na zmieniające się prawo; 
 potencjalne trudności z właściwą interpretacją zapisów prawnych, pro-

porcjonalnie do skali problemu prawnego i świadomości prawnej bene-
ficjentów. 

Źródła: 
 doświadczenia programu „Obywatel i Prawo” wspierającego projekty 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym także działania infor-
macyjne. 

 
g.  Porada prawna – udzielana wyłącznie osobiście w punktach porad –  

zawsze w formie pisemnej (papierowo) 
Zalety: 
 pozwala na kompleksową weryfikację porady – także jej jakości – na 

każdym etapie postępowania; 
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 daje pełen wgląd w historię sprawy; 
 weryfikacja i dokumentacja. 
Wady: 
 metoda czasochłonna – zajmuje czas oraz zwiększa czas oczekiwania na 

poradę; 
 większy koszt porady ze względu na czasochłonność; 
 wymaga od doradcy nowego podejścia do porady – przez podejmowa-

nie dodatkowych czynności pisarskich; 
 ze strony niektórych beneficjentów mogą występować trudności ze zro-

zumieniem tekstu pisanego poruszającego hermetyczną problematykę 
prawną. 

Źródła:  
 metoda udzielania porad wyłącznie w formie pisemnej stosowana jest  

z powodzeniem w uniwersyteckich poradniach prawnych; 
 25 studenckich poradni prawnych w całej Polsce udziela w tej formie 

około 13 tys. porad rocznie. 



 116

ROZDZIAŁ III. WYKORZYSTANIE NOWCZESNYCH  
TECHNOLOGII W PORADNICTWIE PRAWNYM  
I OBYWATELSKIM  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) 
 
 
Planowany system nieodpłatnej pomocy prawnej winien dysponować zinte- 
growanym systemem informatycznym zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak  
i zewnętrzne. Planowany system nieodpłatnej pomocy prawnej winien posiadać 
mechanizmy premiowania tych usługodawców, którzy w szerokim zakresie  
stosują nowe technologie przy świadczeniu pomocy prawnej. 

Nowe technologie informatyczne są powszechnie stosowane w komercyjnym 
obrocie prawnym i mogą być z pożytkiem stosowane także w systemie nieod-
płatnej pomocy prawnej. Opierając się na doświadczeniach krajów, w których 
zarówno system nieodpłatnej pomocy prawnej, jak i stosowanie w jego obrębie 
nowych technologii, są znacząco rozwinięte (Stany Zjednoczone, Wielka Bryta-
nia), należy stwierdzić, że stosowanie nowych technologii pozwala w większym 
stopniu zaspokoić popyt na nieodpłatną pomoc prawną, jak również lepiej  
zorganizować proces jej świadczenia. 

Przy wskazywaniu doświadczeń amerykańskich należy w szczególności zwrócić 
uwagę na program Technology Initiative Grants (TIG)80 prowadzony przez Legal 
Services Corporation (LSC) – jednostkę organizacyjną non-profit zajmującą się 
standaryzowaniem oraz przyznawaniem środków finansowych różnym podmio-
tom świadczącym nieodpłatną pomoc prawną w Stanach Zjednoczonych. Pro-
gram TIG został zainicjowany w roku 2000 i do roku 2012 w jego ramach została 
przyznana łączna kwota ponad 40 mln dolarów celem dofinansowania projek-
tów związanych ze świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawnej z wykorzysta-
niem nowych technologii. 

Dzięki wsparciu grantów TIG zostały utworzone strony internetowe programów 
pomocy prawnej w każdym ze stanów Stanów Zjednoczonych. Strony te zawie-
rają elementy multimedialne i uzyskują pozytywne oceny zainteresowanych                                                         
80  http://tig.lsc.gov/ 
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osób. Utworzone zostały również bazy wniosków i pism, a także komputerowe 
systemy generowania oraz składania takich wniosków i pism. 

Jeżeli chodzi o poszczególne typy narzędzi technologicznych, które tworzone są 
głównie na podstawie środków finansowych pochodzących z TIG, Jane Ribade-
neyra81 wymienia w szczególności następujące (por. punkty 1–5 poniżej): 
 

1. Strony internetowe 

Współcześnie tworzone strony internetowe sądów oraz programów pomocy 
prawnej prezentują informację prawną z wykorzystaniem elementów multime-
dialnych oraz umożliwiają interakcję między użytkownikami i twórcami. Warto 
podkreślić, że aby utworzenie lub rozwój danej strony internetowej mogły 
otrzymać finansowanie z TIG, trzeba stosować zunifikowaną systematykę 
przedmiotową, tzw. National Subject Matter Index (NSMI). Posługiwanie się tą 
taksonomią spraw oraz indeksowanie poszczególnych dokumentów za pomocą 
wymienionych w niej terminów wpływa bardzo pozytywnie na proces wyszuki-
wania informacji prawnej, jak również znacząco ułatwia prowadzenie badań 
naukowych w zakresie funkcjonowania amerykańskiego systemu pomocy praw-
nej. Tworzenie stron internetowych dedykowanych osobom poszukującym nie-
odpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem niełatwym z uwagi na konieczność 
wyważenia pomiędzy poprawnością merytoryczną informacji a komunikatyw-
nym sposobem jej zaprezentowania. Kwestie te są przedmiotem badań nauko-
wych. W szczególności w raporcie przygotowanym przez Berkman Center for 
Internet and Society at Harvard University82 wymienia się następujące kryteria, 
którymi winien kierować się podmiot zamierzający opracować taką stronę  
internetową: 

1. dostosowanie strony do danej grupy odbiorców – strona internetowa 
winna w precyzyjny sposób określać, do jakiej grupy docelowej jest  
skierowana dana informacja (w szczególności, czy informacja jest  
skierowana do prawników profesjonalistów, czy do osób poszukujących 
nieodpłatnej pomocy prawnej);                                                         

81  J. Cabral, A. Chavan, T. Clarke, J. Greacen, B. Hugh, L. Rexer, J. Ribadeneyra, R. Zorza, Using Technology  
to Enhance Access to Justice, Harvard Journal of Law and Technology, 2012, 26, s. 46 i nast. 

82  Berkman Center for Internet and Society at Harvard University, Preliminary Report: Best Practices in the 
Use of Technology to Facilitate Access to Justice Initiatives, http://cyber.law.harvard.edu/publications/ 
2010/Best_Practices_Technology_Access_to_Justice 
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2. prostota strony i łatwość wyszukiwania na niej informacji – należy  
tu ponownie podkreślić znaczenie stosowania taksonomii NSMI; 

3. wyczerpujący charakter prezentowanej informacji – na stronie inter- 
netowej winny się znajdować informacje różnego rodzaju – nie tylko  
dotyczące treści przepisów prawnych, ale również zawierające dane  
teleadresowe instytucji, bazę wniosków i pism etc.; 

4. zunifikowanie i koherencja – stosowanie niezunifikowanego sposobu 
prezentacji na stronie internetowej powoduje ograniczenie możliwości 
efektywnego wyszukiwania potrzebnych informacji; 

5. skoordynowanie – informacja prezentowana na danej stronie interne-
towej winna być zgodna z informacją podawaną na stronach interneto-
wych innych instytucji, ‒ w zależności od konkretnego przypadku ‒ np. 
sądów, klinik prawa etc.; 

6. wielojęzyczność – szczególnie istotna tam, gdzie popyt na nieodpłatną 
pomoc prawną jest kształtowany przez mniejszości narodowe, uchodź-
ców lub imigrantów; 

7. multimedialna zawartość – zagadnienie o szczególnej doniosłości z uwa-
gi na przewagę łatwości przyswajania informacji graficznej lub filmowej 
nad przyswajaniem informacji tekstowej; 

8. łatwość aktualizacji przez osoby niebędące profesjonalnymi informaty-
kami, 

9. dostępność dla osób z niepełnosprawnością. 

Warto podkreślić, że wiele stron internetowych tworzonych na terenie Stanów 
Zjednoczonych w wysokim stopniu spełnia powyższe kryteria (por. przykłady  
w cytowanym raporcie centrum Berkmana). Przy tworzeniu stron internetowych 
funkcjonujących w planowanym polskim systemie nieodpłatnej pomocy praw-
nej należy postulować korzystanie z doświadczeń i badań amerykańskich, aby 
uniknąć błędów, które występowały na wcześniejszych etapach procesu tworze-
nia tego rodzaju stron internetowych na szeroką skalę. 
 

2. Systemy wykorzystujące technologie komunikowania się  
na odległość 

Ważnym elementem efektywnego przekazywania informacji prawnej i pomocy 
prawnej jest korzystanie ze wsparcia asystentów, z którymi osoby zainteresowa-
ne mogą komunikować się na odległość za pomocą wiadomości elektronicznych 
czy w formie telekonferencji. Stosowanie tej formy komunikacji stanowi ważne 
uzupełnienie streści znajdujących się na stronach internetowych. Komunikowa-
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nie się na odległość pozwala w pewnym zakresie rozwiązać problem słabej do-
stępności prawników pro bono na niektórych terenach, np. wiejskich. 
 

3. Bazy wzorów pism oraz zautomatyzowane generatory pism 

Posługiwanie się przez programy pomocy prawnej elektronicznymi repozytoria-
mi wniosków i pism jest w Stanach Zjednoczonych z jednej strony oczywistym 
elementem funkcjonowania tych programów, a z drugiej strony, za dość przesta-
rzałe jest uznawany fakt, że ze statycznych baz danych można uzyskać tylko wzór 
pisma. Stopniowo standardowym elementem funkcjonowania usługodawców  
w zakresie poradnictwa prawnego staje się posługiwanie się programami kom-
puterowymi umożliwiającymi pozyskanie od zainteresowanej osoby danych na 
temat jej problemu, a następnie wygenerowanie na podstawie tak uzyskanych 
informacji gotowego pisma nadającego się do złożenia do sądu lub organu.  
Najbardziej znanym przykładem takiego programu komputerowego jest A2J  
Author.83 Warto podkreślić, że jest to nie tyle statyczna aplikacja, którą zaintere-
sowany usługodawca może posłużyć się w swojej komunikacji z zainteresowa-
nymi osobami, ale raczej narzędzie służące do tworzenia nowych tzw. wywiadów, 
czyli zbiorów pytań mających na celu uzyskanie od zainteresowanej osoby  
informacji ważnych do oceny konkretnej sytuacji, w jakiej ta osoba się znajduje, 
i w konsekwencji ‒ do wygenerowania dokumentu, który będzie skuteczny  
w odniesieniu do danego problemu prawnego. A2J Author osiągnął znaczący 
sukces, jeżeli chodzi o jego stosowanie w amerykańskim systemie nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Do roku 2010 udostępnionych zostało 1.200 różnych tzw. wy-
wiadów84. W roku 2011 na podstawie tzw. wywiadów A2J Author zostało wyge-
nerowanych ponad 300.000 dokumentów85 Obecnie trwają intensywne prace 
nad wyposażaniem A2J Author w nowe funkcjonalności, a także nad wersją pro-
gramu przeznaczoną do instalacji na urządzeniach mobilnych. 
 

4.  Elektroniczne składanie dokumentów 

Elektroniczne składanie dokumentów (e-filing), w tym w szczególności stosowa-
nie elektronicznych skrzynek podawczych przez sądy, jest technologią coraz 
częściej stosowaną, a obecną również w Polsce (elektroniczne postępowa- 
nie upominawcze). W szerszym planie stosowanie możliwości elektronicznego                                                         
83  http://www.a2jauthor.org 
84  Berkman Center …, op. cit., s. 30. 
85  Cabral i inni, …, op. cit., s. 257. 
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składania dokumentów, w tym również przez usługodawców w systemie nie- 
odpłatnej pomocy prawnej, może wpłynąć korzystnie na efektywność pracy tych 
podmiotów oraz zarządzanie dokumentacją i jej przechowywanie. Jest jasne,  
że z uwagi na obowiązujące w Polsce normy prawne nie wszystkie dokumenty 
mogą być składane w ten sposób, ale możliwie szerokie stosowanie tej tech- 
nologii może znacząco poprawić efektywność funkcjonowania instytucji, które 
się nią posługują. 
 

5.  Narzędzia serwisów społecznościowych 

Od kilku lat w Stanach Zjednoczonych zaznacza się zjawisko korzystania przez 
programy pomocy prawnej z narzędzi serwisów społecznościowych prowadzo-
nych przez prywatne podmioty, takie jak Facebook, Youtube, Twitter. Z uwagi na 
znaczną popularność tych serwisów ich wykorzystanie jako nowych kanałów 
komunikacji zwiększa możliwość oddziaływania podmiotów świadczących po-
radnictwo. 

W ramach uzupełnienia powyższego katalogu technologii należy zwrócić uwa- 
gę na to, że coraz częściej narzędzia informatyczne związane z informacją praw-
ną czy poradnictwem są przeznaczone do instalowania na urządzeniach mobil-
nych, takich jak smartfony czy tablety. Dzieje się tak z powodu znacznej po- 
pularności tych urządzeń i ich obecności także w gospodarstwach domowych  
o niższych dochodach (ta konstatacja dotyczy tzw. krajów rozwiniętych)86.  
W szczególności, do użytku przy pomocy tego rodzaju urządzeń tworzone  
są aplikacje wspomagające proces alternatywnego rozwiązywania sporów, np.  
w drodze mediacji. Oczywiście problematyka stosowania technologii indor- 
matycznych do wsparcia pozasądowych procesów rozwiązywania sporów  
lub przygotowywania stanowisk w sprawach, które winny być rozstrzygnięte 
przez sąd (systemy te znane są łącznie jako narzędzia Online Dispute Resolution, 
ODR) jest znaczenie szersza. Obecnie mamy do czynienia zarówno z implemen-
towanymi i działającymi w praktyce systemami ODR87, jak również z bardzo  
zaawansowanymi pracami teoretycznymi, które w dającej się przewidzieć przy-
szłości mogą wpłynąć na praktykę rozwiązywania sporów (rodzinnych, konsu-

                                                        
86  Por. M. Poblet (ed.), Mobile Technologies for Conflict Management. Online Dispute Resolution, 

Governance, Participation, Springer 2011. 
87  Np. J. Suquet, M. Poblet, P. Noriega, S. Gabarro, Online Dispute Resolution in 2010: A Cyberspace 

Odyssey?, w: M. Poblet, B. Abrahams, J. Zeleznikow, Proceedings of the 6th International Workshop on 
Online Dispute Resolution, in conjuction with JURIX 2010 in Liverpool, IDT 2010. 
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menckich i innych)88. Przy uwzględnieniu efektywności mediacji jako metody 
rozwiązywania sporów w ogólności należy również postulować prace nad sto-
sowaniem systemów ODR w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Z uwagi na doświadczenia państw, w których nowe technologie informatyczne są 
szeroko stosowane w odniesieniu do funkcjonowania systemu nieodpłatnej po-
mocy prawnej (w tym przede wszystkim Stanów Zjednoczonych), należy postulo-
wać szerokie stosowanie tych technologii w ramach projektowanego systemu 
polskiego. Jako że system ten ma być zarządzany przez centralną instytucję (Radę 
Pomocy Prawnej), powstaje możliwość stworzenia wstępnego, zunifikowanego 
systemu elektronicznej informacji prawnej, jak również wypracowania mechani-
zmów promowania stosowania nowych technologii w funkcjonowaniu systemu. 

Za prowadzeniem takiej polityki przemawiają w szczególności następujące  
argumenty. 

1. Coraz większa dostępność technologii informatycznych, w tym również 
wśród gorzej sytuowanych grup społecznych, oraz wiążąca się z tym 
tendencja do poszukiwania informacji o prawie w zasobach internetu. 

2. Oszczędność kosztów w perspektywie długofalowej – opracowanie elek-
tronicznego systemu informacji prawnej wygeneruje koszty przede 
wszystkim w fazie tworzenia i wdrażania, ale w dalszej perspektywie 
winno spowodować znaczny spadek marginalnych kosztów funkcjono-
wania systemu. 

3. Zarządzanie informacją w systemie – posłużenie się zunifikowaną termi-
nologią oraz taksonomią spraw (np. wzorowaną na amerykańskim NSMI) 
spowoduje łatwość wymiany informacji pomiędzy podmiotami funkcjo-
nującymi w systemie oraz usprawni zarządzanie systemem przez Radę 
Pomocy Prawnej. 

4. Posługiwanie się nowymi technologiami w zakresie sporządzania doku-
mentacji usługodawców oraz jej przechowywania znacząco usprawni 
proces sprawdzania spełnienia przez usługodawców standardów jakości. 

5. Posługiwanie się nowymi technologiami spowoduje również łatwy do-
stęp do danych statystycznych dotyczących funkcjonowania systemu  
i umożliwi ewaluację jego funkcjonowania, a także prowadzenie badań 
naukowych w tym zakresie i formułowanie wniosków dotyczących po-
prawy działania systemu.                                                         

88  A. Lodder and J. Zeleznikow, Enhanced Dispute Resolution through the Use of Information Technology, 
Cambridge University Press 2004. 
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W świetle powyższych informacji należy w pierwszej kolejności rekomendować, 
by Rada Pomocy Prawnej podjęła prace nad standardami funkcjonowania stron 
internetowych podmiotów świadczących pomoc prawną w systemie (struktura 
strony, minimalne funkcjonalności, zunifikowana baza wzorów pism, elementy 
multimedialne). Należy w tym zakresie w szczególności utworzyć zunifikowaną 
taksonomię spraw, tak aby poszczególne dokumenty funkcjonujące w systemie 
mogły być indeksowane za pomocą jednolitej terminologii. Posługiwanie się 
nowymi technologiami winno być brane pod uwagę w procesie oceny jakości 
funkcjonowania usługodawców świadczących pomoc prawną w systemie.  
W dalszej perspektywie należy wziąć pod uwagę stworzenie systemu finan- 
sowania projektów innowacyjnego stosowania technologii informatycznych  
w świadczeniu pomocy prawnej (w tym projektów systemów ODR). 
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ROZDZIAŁ IV. WPŁYW SYSTEMU BEZPŁATNEGO  
PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO NA 
PLANOWANIE I REALIZOWANIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 
ORAZ NA WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) 
 
 
Istnieją co najmniej trzy kanały, poprzez które system bezpłatnego poradnictwa 
prawnego może oddziaływać na polityki publiczne.  

Po pierwsze, system poradnictwa prawnego może służyć skutecznemu realizo-
waniu wyspecjalizowanych polityk społecznych. Poprzez odpowiednie kształto-
wanie parametrów systemu możliwe jest mianowicie bardziej intensywne i bar-
dziej skuteczne realizowanie polityki społecznej w wybranych obszarach, takich 
jak polityka prorodzinna i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, polityka prze-
ciwdziałania ubóstwu, polityka antydyskryminacyjna, polityka rynku pracy, poli-
tyka migracyjna i integracji cudzoziemców, polityka mieszkaniowa, polityka 
zdrowotna itp. Narzędziami polityki publicznej może być tu określanie podmio-
towych i przedmiotowych kryteriów dostępu do systemu, ustalanie standardów 
poradnictwa, nakładanie na podmioty świadczące pomoc obowiązku współ- 
pracy z instytucjami publicznymi (zwłaszcza z systemem pomocy społecznej  
i organami interwencyjno-kontrolnymi), stosowanie odpowiedniej diagnostyki 
problemów beneficjenta (tzw. triage). Dzięki wykorzystaniu uzyskanej wiedzy 
prawnej obywatele mogą samodzielnie realizować swoje uprawnienia i interesy, 
wspomagając w ten sposób administrację publiczną w modyfikowaniu istnieją-
cej praktyki i realizowaniu celów polityki społecznej określonych w prawie. 

Warto tu podkreślić, że w praktyce zagranicznej dostrzeżono, że wiele proble-
mów prawnych ściśle wiąże się z problemami społecznymi, a także, że same 
problemy prawne występują w „wiązkach”. Dla przykładu, problemy związane  
z mieszkalnictwem mogą wiązać się z problemami z przemocą domową, te  
zaś z nadużywaniem alkoholu czy bezrobociem. Może być również odwrotnie  
– nierozwiązane problemy prawne (na przykład z zakresu prawa rodzinnego) 
mogą mieć negatywne konsekwencje społeczne (na przykład utrata kontaktów 
między rodzicami a dziećmi, problemy finansowe związane z niewystarczającymi 
dochodami), a niekiedy wywoływać negatywne skutki dla jednostek (długotrwa-
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ły stres, problemy zdrowotne) i społeczeństwa (konieczność ponoszenia kosztów 
opieki zdrowotnej). Dzięki poradnictwu prawnemu o odpowiedniej jakości, zin-
tegrowanemu z systemem poradnictwa specjalistycznego innych rodzajów, moż-
liwe jest więc nie tylko rozwiązanie problemów prawnych obywateli, ale także  
– pośrednio – powiązanych z nimi problemów życiowych, które zazwyczaj pró-
buje się rozwiązywać poprzez politykę społeczną. Kluczowe znaczenie ma tu 
zasada wczesnej interwencji. 

Po drugie, system poradnictwa prawnego może realizować zadania sygnalizacyj-
ne. Praktyka poradnictwa, oprócz swojej głównej funkcji, może mianowicie słu-
żyć identyfikacji i analizie problemów życiowych i prawnych napotykanych przez 
obywateli, co pozwala na nakierowanie polityki społecznej na te kwestie, które 
są dla obywateli najbardziej dotkliwe lub najtrudniejsze do rozwiązania. Narzę-
dzia, które służą realizacji tego celu, to mechanizmy raportowania, monitoringu 
i ewaluacji działalności organizacji świadczących poradnictwo, w tym także  
z wykorzystaniem scentralizowanego systemu komputerowego zawierającego 
informacje o udzielonych poradach. Informacja uzyskana od doradców działają-
cych w systemie może w szczególności służyć do projektowania zmian legislacyj-
nych oraz być wykorzystywana do usprawniania funkcjonowania administracji 
publicznej. 

Po trzecie, poprzez dostarczanie dobrej jakościowo pomocy prawnej, system 
poradnictwa prawnego może przyczynić się do rozwiązywania problemów 
prawnych obywateli wcześniej, niż to się dzieje, gdy dostęp do niego nie jest 
możliwy przy wykorzystaniu innych metod. Może to mieć bezpośredni wpływ na 
wymiar sprawiedliwości. Uzyskanie poprawnej porady prawnej na tym etapie 
może mianowicie pozwolić obywatelom na podjęcie właściwej decyzji w spra-
wie korzystania z drogi sądowej, co może wpłynąć na zmniejszenie się obciąże-
nia sądów sprawami. Co równie istotne, dzięki poradnictwu prawnemu możliwe 
jest także samodzielne rozwiązywanie przez obywateli problemów, bez potrzeby 
angażowania sądów, i dotyczy to zarówno relacji beneficjentów systemu z inny-
mi obywatelami, podmiotami gospodarczymi, jak i administracją publiczną. 
Należy tu podkreślić zwłaszcza możliwość i potrzebę powiązania systemu poza-
sądowej pomocy prawnej z mechanizmami polubownego rozwiązywania spo-
rów. Jak się wydaje, mechanizmy mediacyjne powinny być lokowane właśnie  
na wczesnym etapie rozwoju sporów pomiędzy obywatelami, nie zaś, jak to  
ma miejsce dziś w Polsce – przywoływane dopiero wtedy, gdy sprawa trafi do  
sądu. 
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Jednak także w sytuacji, gdy sprawa beneficjenta systemu pomocy prawnej  
trafi do sądu, można spodziewać się istotnego wpływu uzyskanej porady na 
wymiar sprawiedliwości. Dzięki uzyskanym informacjom – także w sytuacji,  
gdy beneficjent będzie pozbawiony profesjonalnej pomocy prawnej – bę- 
dzie on w stanie lepiej przygotować się do postępowania sądowego i przed- 
stawić istotne dokumenty. Może to prowadzić do skrócenia czasu trwania  
postępowań. 

Należy jednak także zwrócić uwagę na fakt, że zwiększona dostępność porad- 
nictwa prawnego może prowadzić do przekształcania niektórych konfliktów  
z udziałem beneficjentów w spory prawne, co nie miałoby miejsca, gdyby po-
radnictwo nie było dostępne. Może to prowadzić do zwiększania obciążenia 
pracą wymiaru sprawiedliwości. Nie ma jednak danych, które pozwoliłyby na 
dokonanie wiarygodnego oszacowania skutków takich działań. Badania zagra-
niczne na ten temat prowadzą do niekonkluzywnych wniosków. Jednocześnie 
jednak nie są znane fakty, które by wskazywały, że którykolwiek ze znanych  
systemów pomocy prawnej przyczynił się do oczywistego czy znacznego wzrostu 
obciążeń sądownictwa. Przy przenoszeniu na grunt polski ustaleń na ten temat 
należy także uwzględnić różnice kulturowe i instytucjonalne. 
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ROZDZIAŁ V. INFORMACJA O ZASOBACH WIEDZY,  
MATERIAŁACH I OPRACOWANIACH DOTYCZĄCYCH  
PORADNICTWA PRAWNEGO I OBYWATELSKIEGO  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) 
 
 
W ramach projektu udało się zgromadzić zasób wiedzy obejmujący szeroką pro-
blematykę pomocy prawnej oraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego. 
Wszystkie źródła, dokumenty, raporty, bazy wiedzy zostały wymienione poniżej 
wraz z krótkim opisem. Niektóre ze źródeł wiedzy zostały dołączone do niniej-
szego raportu w formie załącznika, pozostałe zaś odsyłają do stron interneto-
wych i dokumentów elektronicznych. 
 
Raport Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zasta-
nych jest efektem pracy badaczy i ekspertów INPRIS. Obejmuje problematykę 
pomocy prawnej: analizuje wszystkie dostępne dotychczas badania na temat 
pomocy prawnej, opisuje międzynarodowe systemy pomocy prawnej, analizuje 
podmioty udzielające pomocy prawnej i instytucje zajmujące się problematyką 
dostępności prawa oraz prezentuje eksperckie analizy przybliżające i uzupełnia-
jące wiedzę na temat poradnictwa w Polsce i na świecie. Szczególnie te ostatnie 
są istotnym wkładem w polski zasób wiedzy na temat poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego. Wyróżnić należy tutaj następujące opracowania89: 

 Przegląd literatury na temat dostępności i korzystania z pomocy praw-
nej, przygotowany na potrzeby projektu „Opracowanie kompleksowych  
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywa-
telskiego w Polsce” autorstwa dr. Jana Winczorka. Opracowanie jest  
syntezą wyników światowych badań na temat dostępności pomocy 
prawnej i sposobów korzystania z niej. Zawiera również rekomendacje 
dla przyszłego systemu poradnictwa w Polsce sformułowane na pod-
stawie przeprowadzonej analizy dostępnej literatury. 

 Nieodpłatna pomoc prawna – przegląd badań i materiałów z zakresu 
ekonomicznej analizy prawa autorstwa dr. Michała Araszkiewicza. Mate-                                                        

89  Wszystkie opracowania dostępne na stronie INPRIS (www.inpris.pl) w zakładce „Publikacje”. 
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riał zawiera aktualny stan literatury z zakresu ekonomicznej analizy pra-
wa dotyczącej poradnictwa prawnego. 

 W stronę empirycznego modelu pomocy prawnej autorstwa dr. Jana 
Winczorka. Opracowanie zawiera wtórną analizę danych empirycznych 
na temat poradnictwa prawnego, w tym agregację danych pochodzą-
cych z różnych badań oraz diagramy pokazujące geograficzny rozkład 
istniejących dziś organizacji świadczących pomoc prawną. 

 System poradnictwa prawnego i obywatelskiego: rozważania ekonomi-
sty i próba operacjonalizacji autorstwa dr. hab. Waldemara Florczaka. 
Opracowanie jest próbą stworzenia ekonomicznego modelu objaśnia- 
jącego generowanie popytu na nieodpłatne porady prawne oraz usta- 
lającego optymalną strukturę podaży usług ppio, która minimalizuje  
wysokość zagregowanych kosztów. 

 Standardy usług a poradnictwo prawne autorstwa dr. Witolda Klausa. 
Opracowanie obejmuje sposób definiowania standardów, przedstawia 
ich typy i powody stojące za ich formułowaniem. 

 Legal Advice in Poland: Suggestions from International Practice to opra-
cowanie przygotowane przez ekspertów związanych z Uniwersytetem  
w Tilburgu i The Hague Institute for the Internationalisation of Law:  
prof. Mauritsa Barendrechta, dr. Martina Gramatikova, Corry van  
Zeeland. Ekspertyza porusza kluczowe problemy związane z tworzeniem 
systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, takie jak:  
rola nowych technologii, rola organizacji pozarządowych i biur porad 
obywatelskich, monitoring i ewaluacja poradnictwa oraz standardy  
i kontrola jakości.  

 Próba wyceny średniorocznych makroekonomicznych kosztów bieżącego 
i przyszłego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawno-obywatel- 
skiego w Polsce autorstwa dr. hab. Waldemara Florczaka przedstawia  
alternatywne procedury pomiaru kosztów funkcjonowania aktualnego 
systemu ppio w Polsce i prezentuje szacunki ich wysokości. Ponadto  
w opracowaniu dokonano próby ustalenia przewidywanych kosztów 
wdrożenia różnych wariantów reformy ppio. 

Wskazane wyżej ekspertyzy nie wyczerpują materiałów analitycznych zgroma-
dzonych podczas realizacji projektu. Kolejne analizy – ekspertów krajowych  
i zagranicznych – opracowywane podczas tworzenia końcowej wersji modelu 
będą udostępniane na stronie internetowej projektu (www.ppio.eu) oraz  
w bibliotece pomocy prawnej prowadzonej przez INPRIS (www.inpris.pl).  
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Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości 
to raport z badań zrealizowanych w 2012 r. będący efektem pracy Instytutu 
Spraw Publicznych. Celem badań była przede wszystkim ocena obecnego  
stanu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce z uwzględnieniem  
jego otoczenia. Jest to jedna z pierwszych prób badania poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego w Polsce przy użyciu różnych metod badawczych. Badanie  
miało charakter kompleksowy i składało się z trzech uzupełniających się  
Modułów: 

 badanie świadczeniodawców usług poradniczych; 
 badanie świadczeniobiorców i potencjalnych świadczeniobiorców usług 

poradniczych; 
 badanie otoczenia instytucjonalnego. 

Każdy z etapów badania podsumowano w raporcie cząstkowym, dodatkowo 
przygotowano osobny raport z badań jakościowych biur obsługi interesantów  
w sądach. Wszystkie raporty cząstkowe z badań, jak również raport końcowy 
dostępne są na stronie internetowej projektu (www.ppio.eu). 
 
Spis treści kompleksowego raportu: 
1. Streszczenie 
2. Wprowadzenie do badania 

2.1.  Tło badań 
2.2.  Koncepcja badawcza 
2.3.  Metodologia i dobór prób badawczych 

2.3.1.  Badanie usługodawców 
2.3.2.  Badanie beneficjentów 
2.3.3.  Badanie wspierających 

2.4.  Przebieg badania 
2.5.  Napotkane problemy 

2.5.1.  Badanie usługodawców 
2.5.2.  Badanie beneficjentów 
2.5.3.  Badanie wspierających 

3.  Główne wnioski i wyniki badania 
3.1. Stan obecny poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 

3.1.1.  Charakterystyka podmiotów świadczących PPiO i ich potencjał 
ilościowy 

3.1.2.  Definiowana misja podmiotów świadczących poradnictwo 
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3.1.3.  Forma i zakres świadczonych usług poradniczych 
3.1.4.  Obszary prawne, w których specjalizują się podmioty udzielają-

ce poradnictwa 
3.1.5.  Typowe cechy odbiorców poradnictwa w oczach usługodawców 
3.1.6.  Dostępność świadczonych porad w wymiarze czasowym i infra-

strukturalnym 
3.1.7.  Standardy świadczonych porad: rozumienie pojęcia standardu, 

ich źródła oraz przyjęte procedury postępowania 
3.1.8.  Ewidencja, kontrola, monitorowanie i ewaluacja usług: czy, jak  

i w jakim celu są prowadzone 
3.1.9.  Jakość, efektywność i skuteczność świadczonych usług przed 

podmioty PPiO: sposoby weryfikacji 
3.1.10.  Ogólna struktura zasobów ludzkich w dyspozycji usługodawców 

poradnictwa 
3.1.11.  Ogólne logistyczne i materialne warunki prowadzenia poradnic-

twa 
3.1.12.  Finansowanie podmiotów świadczących poradnictwo 
3.1.13.  Relacje podmiotów świadczących PPiO z innymi instytucjami 

oraz wymiarem sprawiedliwości 
3.2.  Zakres świadczonej pomocy prawnej oraz ocena zapotrzebowania na 

poradnictwo wśród osób korzystających i niekorzystających 
3.2.1.  Ogólna struktura spraw, z jakimi zgłaszają się beneficjenci po-

radnictwa 
3.2.2.  Ogólna ocena jakości świadczonych usług oraz ich skuteczności 

przez osoby korzystające z poradnictwa 
3.2.3.  Skala i zakres potencjalnego zapotrzebowania na porady 
3.2.4.  Powody niekorzystania z poradnictwa prawnego i obywatel-

skiego 
3.2.5.  Bariery w dostępie do poradnictwa, grupy o szczególnie utrud-

nionym dostępie do poradnictwa 
3.3.  Otoczenie instytucjonalne poradnictwa i jego rola w polityce publicznej 

3.3.1.  Wiedza instytucji wspierających o bezpłatnym poradnictwie  
i ich stosunek do PPiO 

3.3.2.  Skala udzielanego wsparcia oraz ocena jego skuteczności  
i efektywności 

3.3.3.  Polityka rozwoju poradnictwa realizowana przez instytucje pu-
bliczne 

3.3.4.  Pożądany przez instytucje wspierające model poradnictwa 
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3.3.5.  Możliwe kierunki modelowania polityki państwa i lokalnych po-
lityk publicznych w zakresie rozwoju poradnictwa; wyłaniające 
się modele finansowania 

3.4.  Kwestie horyzontalne 
3.4.1.  Rozumienie „porady” wśród badanych 
3.4.2.  Zapotrzebowanie na usługi prawne, poradnictwo 
3.4.3.  Problem wykluczenia prawnego 
3.4.4.  Usługi poradnictwa a nowe technologie 
3.4.5.  Świadomość istnienia poradnictwa wśród badanych a upo-

wszechnienie informacji o działaniach usługodawców PPiO 
3.4.6.  Prawne aspekty poradnictwa 

4.  Rozwój poradnictwa w Polsce. Przewidywania i rekomendacje 
4.1.  Przyszłość poradnictwa 

4.1.1.  Mocne i słabe strony poradnictwa 
4.1.2.  Szanse i zagrożenia PPiO 
4.1.3.  PPiO w najbliższej przyszłości – plany głównych interesariuszy 
4.1.4.  Opinie na temat przyszłego systemu PPiO 

4.2.  Rekomendacje 
4.2.1.  Rekomendacje dotyczące rozwoju poradnictwa prawnego  

i obywatelskiego w Polsce, w tym modelu poradnictwa 
4.2.2.  Rekomendacje dotyczące polityki państwa wobec poradnictwa, 

w tym sposobów finansowania bezpłatnych porad prawnych  
i obywatelskich 

4.2.3.  Rekomendacje dotyczące przyszłych badań nad poradnictwem 
4.2.4.  O poradnictwie w Polsce. Głosy ekspertów. 

 
Tłumaczenia zagranicznych publikacji. W ramach projektu przewidziano wybór 
zagranicznych tekstów, których tematyka mogła okazać się przydatna w procesie 
tworzenia modelu systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. INPRIS  
w porozumieniu z innymi partnerami projektu dokonał wyboru 16 publikacji, 
które zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne na stronie interne-
towej INPRIS (www.inpris.pl).  

Lista przetłumaczonych publikacji: 
1.  M. Gramatikov, M. Barendrecht, M. Laxminarayan, J.H. Verdonschot, L. Kla-

ming, C. Zeeland, Szacowanie kosztów i jakości dostępu do wymiaru spra-
wiedliwości – Podręczny przewodnik (A Handbook for Measuring the  
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Costs and Quality of Access to Justice, Tilburg Institute for Interdisciplinary 
Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems), tłum. B. Świetlik,  
Warszawa 2012. 

2.  M. Barendrecht, P. van den Biggelaar, Zrównoważony rozwój nieodpłatnej 
pomocy prawnej i dostęp do wymiaru sprawiedliwości: metoda łańcucha 
podaży (Sustainable Legal Aid and Access to Justice: A Supply Chain Appro-
ach, TISCO Working Paper Series on Civil Law and Conflict Resolution Sys-
tems No. 005/2009 March 8, 2009, Version: 1.0), tłum. S. Szymański, War-
szawa 2012. 

3.  M. Barendrecht, Nieodpłatna pomoc prawna, dostępne sądy czy informa-
cja prawna? Porównanie trzech strategii dostępu do wymiaru sprawiedli-
wości (Legal aid, accessible courts or legal information? Three Accesses  
to Justice Strategies Compared), Tilburg University, tłum. S. Szymański,  
Warszawa 2012. 

4.  M. Barendrecht, P. van Nispen, Mikrosprawiedliwość (Microjustice), tłum.  
S. Szymański, Warszawa 2012. 

5.  R. Smith, Internet a usługi prawne dla biednych (The Internet and Legal 
Services for the Poor), tłum. A. Radzikowska, Warszawa 2012. 

6.  M. Muilu, Perspektywy i cele rozwoju fińskiego systemu nieodpłatnej po-
mocy prawnej (Future Prospects and Development Targets for the Finnish 
Legal Aid System), ILAG, Conference Papers 2011, tłum. A. Radzikowska, 
Warszawa 2012. 

7.  J.T. Johnsen, Nowy program krótkich porad prawnych w Norwegii (A New 
Scheme for Short Legal Advice in Norway), ILAG, Conference Papers 2011, 
tłum. A. Radzikowska, Warszawa 2012.  

8.  M.A. Noone, Przeobrażenia w nieodpłatnej pomocy prawnej w dobie 
oszczędności (Revisioning Legal Aid in an Age of Austerity), ILAG, Conferen-
ce Papers 2011, tłum. K. Puzon, Warszawa 2012. 

9.  P. Pleasence, N. Balmer, A. Patel, A. Cleary, T. Huskinson, T. Cotton, Wyniki  
i raport techniczny z Sondażu Panelowego Sprawiedliwość w Sprawach 
Cywilnych i Sprawiedliwość Społeczna w Anglii i Walii (English and Welsh 
Civil and Social Justice Panel Survey: Wave 1, 2010), tłum. S. Szymański, 
Warszawa 2012. 

10. P. van den Biggelaar, E. Borghs, Samopomoc i upraszczanie przepisów 
prawnych (Self-help and Simplifying the Laws), ILAG, Conference Papers 
2011, tłum. K. Puzon, Warszawa 2012. 
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11. M. Kilian, Płacić czy nie płacić – czy to jest pytanie? Wpływ finansowania 
na postrzeganie usług prawniczych. Wyniki studium przypadku w Niem-
czech (To Pay or not to Pay – is that question? The Impact of Funding on the 
Perception of Legal Services – Findings from a Germany client study),  
ILAG, tłum. K. Puzon, Warszawa 2012. 

12. Citizens Advice Bureau, Porady obywatelskie. Wprowadzenie do usług 
2010/2011 (Citizens Advice Introduction to the service 2010/11), Wielka 
Brytania, tłum. S. Szymański, Warszawa 2012. 

13. National Association of Citizens Advice Bureaux, Porady Obywatelskie. 
Sprawozdanie i roczny raport finansowy 2010/2011 (Annual Report 
2010/2011), Wielka Brytania, tłum. S. Szymański, Warszawa 2012. 

14. Citizens Advice Bureau, Porady obywatelskie. Raport o efektach polityki 
społecznej 2010/2011 (Social Policy Impact Report 2010/2011), Wielka  
Brytania, tłum. S. Szymański, Warszawa 2012. 

15. Legal Aid Board, Nieodpłatna pomoc prawna w Holandii. Ogólny zarys 
(Legal Aid in the Netherlands. A Broad Outline), tłum. K. Puzon, Warszawa 
2012. 

16. P.J.M. van den Biggelaar, Punkt Usług Prawnych: lekcje płynące z praktyki 
(The Legal Services Counter: Lessons Learned, Holandia), tłum. S. Szymański, 
Warszawa 2012. 

 
Mapa bezpłatnego poradnictwa90 jest portalem internetowym pomagającym  
w odnalezieniu instytucji poradnictwa osobom potrzebującym pomocy prawnej 
lub obywatelskiej. Mapa zawiera wyszukiwarkę instytucji poradnictwa oraz 
szczegółowy poradnik dla osób poszukujących pomocy. Portal korzysta z bazy 
teleadresowej ok. 5000 podmiotów udzielających bezpłatnych porad oraz  
informacji prawnych i obywatelskich. Wielofunkcyjna wyszukiwarka pozwala 
m.in. na znajdowanie pomocy według kryteriów miejsca zamieszkania osoby 
potrzebującej pomocy czy rodzaju sprawy. Portal powstał we współpracy Insty-
tutu Spraw Publicznych z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. 
Na stronie internetowej projektu dostępne są też raporty z konsultacji pierw-
szej wersji modelu dokonane w środowiskach: organizacji pozarządowych,  
instytucji publicznych, instytucji samorządu terytorialnego, prawniczym i uni-
wersyteckim.                                                         
90  Strona internetowa: www.mapaporadnictwa.org 
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Dodatkowe materiały można znaleźć w następujących źródłach: 

Biblioteka INPRIS91 to ogólnodostępny zasób wiedzy na temat pomocy praw- 
nej gromadzony przez Instytut Prawa i Społeczeństwa. W bibliotece można  
znaleźć m.in.: 
 informacje na temat prac nad reformą systemu pomocy prawnej po-

dejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne; 
 projekty założeń ustawowych i ustaw, ekspertyzy i opinie dotyczące pro-

jektów, informacje o procesie legislacyjnym, publikacje naukowe; 
 publikacje i ekspertyzy opracowane w ramach projektu „Opracowanie 

kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego w Polsce”. 

Wyczerpujący przegląd źródeł międzynarodowych, tłumaczenia kluczowych 
anglojęzycznych pozycji literaturowych, jak również pełna dokumentacja prac 
wszystkich członków i ekspertów INPRIS sprawiają, iż ww. zbiór jest obszernym 
źródłem wiedzy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej – na temat poradnic-
twa prawnego i obywatelskiego. Jest to w skali krajowej zbiór unikatowy, zawie-
rający kompendium wiedzy w omawianej dziedzinie. Przyszłe prace będą mogły 
ogniskować się na zagadnieniach szczegółowych i specjalistycznych, zaś w przy-
padku kontynuacji badań przewiduje się sukcesywne uzupełnianie ww. zbiorów 
o adekwatne informacje. 

ILAG – International Legal Aid Group to międzynarodowa sieć specjalistów 
zajmujących się tematyką nieodpłatnej pomocy prawnej. W jej skład wchodzą 
osoby reprezentujące instytucje pomocy prawnej, wysocy rangą urzędnicy (poli-
cy makers) oraz czołowi światowi badacze zajmujący się tematyką nieodpłatnej 
pomocy prawnej. Członkami ILAG są również eksperci z Polski (eksperci INPRIS). 
Misją ILAG jest oddziaływanie poprzez dialog i dyskusję na politykę państw  
w zakresie realizowania nowych rozwiązań dotyczących dostępu do pomocy 
prawnej dla osób ubogich. Od 1992 r. ILAG organizuje konferencje, na których 
prezentowane są narodowe raporty opisujące stan poszczególnych krajowych 
systemów nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Na stronie internetowej ILAG92 dostępne są: materiały pokonferencyjne (za-
mieszczane po każdej z konferencji odbywających się regularnie co dwa  
lata), raporty narodowe prezentujące stan poszczególnych, krajowych systemów  
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz liczne publikacje naukowe i artykuły poru-                                                        
91  Strona internetowa: www.inpris.pl/biblioteka-inpris-reforma-nieodplatnej-pomocy-prawnej/ 
92  Strona internetowa: www.ilag.org 
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szające najbardziej aktualne kwestie związane ze świadczeniem nieodpłatnej 
pomocy prawnej (m.in. na temat wykorzystania nowych technologii, alterna-
tywnych sposobów finansowania pomocy prawnej czy też identyfikowane  
są nowe problemy w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej). 
Strony internetowe międzynarodowych organizacji zajmujących się problema-
tyką poradnictwa prawnego i pomocy prawnej: 

‒ www.pilnet.org – strona internetowa organizacji The Global Network  
for Public Interest Law. Na stronie Pilnet znajduje się wiele publikacji 
dotyczących problematyki dostępu do prawa i wymiaru sprawiedliwości; 

‒ www.coe.int/T/dghl/cooperation/cepej/default_en.asp ‒ strona inter-
netowa powołanej przez Radę Europy organizacji pod nazwą CEPEJ:  
The European Commission for the Efficiency of Justice. Zapoznać się 
tam można między innymi z raportami przekazywanymi przez państwa 
członkowskie Rady Europy zawierającymi informacje o funkcjonowaniu 
krajowych systemów wymiaru sprawiedliwości. 

‒ www.namati.org – Namati jest międzynarodową organizacją zajmująca 
się problematyką legal empowerment ze szczególnym uwzględnieniem 
krajów trzeciego świata. Na stronach organizacji można znaleźć wiele 
publikacji na temat problematyki legal empowerment. 
 

W ramach projektu zostały przygotowane przez Departament Pożytku Publicz-
nego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej założenia do kampanii promocyj-
nej. Powstały one w ramach upowszechnienia rezultatów projektu za pomocą 
działań informacyjnych i promocyjnych. Założenia zawierają: 

 strategię promocji kampanii (założenia kampanii, odbiorcy/adresaci 
kampanii, cele, struktura realizacji kampanii, kanały komunikacji i za- 
sięg kampanii, przekaz kampanii), 

 plan działań promocyjnych (działania kampanii informacyjno-promo- 
cyjnej, harmonogram działań, budżet, sposoby weryfikacji skuteczności 
kampanii). 

Cele kampanii określono następująco: zwiększenie świadomości obywateli  
w zakresie możliwości uzyskiwania nieodpłatnej porady prawnej i obywatelskiej 
oraz budowanie nawyku jak najwcześniejszego rozwiązywania problemów po-
przez korzystanie z porad prawnych i obywatelskich. Bliższe informacje dotyczą-
ce założeń kampanii można znaleźć na stronach internetowych Departamentu 
(www.pozytek.gov.pl) i projektu (www.ppio.eu). 
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ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA DOTYCZĄCE  
BEZPŁATNEGO PORADNICTWA PRAWNEGO  
I OBYWATELSKIEGO  
(opracowanie: INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa) 
 
 

Poniższe zestawienie zawiera rekomendacje o charakterze ogólnym wskazujące 
na najważniejsze elementy organizacji systemu poradnictwa ważne dla prac 
strategicznych rządu. Są tu zawarte też rekomendacje bardzo szczegółowe, do-
tyczące poszczególnych elementów modelu, stanowiące precyzyjne wskazówki 
do podjęcia konkretnych decyzji przez władze publiczne. Całość założeń jest 
zakończona opracowaniem, w którym wymienione są najważniejsze zmia- 
ny prawne warunkujące powstanie skutecznego systemu poradnictwa, w tym 
wprowadzenie nowej regulacji prawnej – dotyczącej nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego. 

 

Rekomendacje o charakterze generalnym dotyczące  
organizacji systemu poradnictwa 

 Rozwiązania przyjęte w systemie poradnictwa powinny zmierzać do integra-
cji różnych typów i form świadczenia usług poradniczych, obecnie często 
podzielonych i rozproszonych, pod wspólną nazwą, np. Porady Prawne dla 
Obywateli. Pozwoliłoby to uporządkować zastany ład oraz sprzyjałoby sta-
bilnemu finansowaniu działalności poradniczej, w szczególności prowadzo-
nej przez usługodawców niepublicznych. Zagwarantowanie stabilnego 
wsparcia finansowego jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia ciągłości, 
trwałości i wysokiej jakości usług poradniczych. 

 Skala proponowanych zmian związanych z wdrożeniem modelu poradnictwa 
jest tak duża, że każe ona myśleć, po pierwsze, o zmianach w obowią- 
zujących aktach prawnych, ale, po drugie, wskazuje na potrzebę przy- 
gotowania odrębnej regulacji prawnej dedykowanej systemowi nieodpłat-
nego poradnictwa prawnego (szczegółowe propozycje zmian omówione  
są niżej). 

 Bez względu na skalę reformy i wysokość zaangażowanych środków, reko-
menduje się powołanie silnej instytucji centralnej (np. Rada Pomocy Praw-
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nej) o pozycji i zakresie kompetencji zależnych od przyjętego wariantu  
rozwiązania instytucjonalno-organizacyjnego. Szukanie oszczędności kosz-
tem instytucji centralnej, która odpowiadać będzie za najważniejsze aspekty 
funkcjonowania systemu, skutkować może jego dysfunkcyjnością i w konse-
kwencji prowadzić do marnotrawstwa grosza publicznego w nieproporcjo-
nalnie wyższej skali. 

 Warunkiem powodzenia będzie zbudowanie systemu opartego na zasa- 
dzie subsydiarności. Zadaniem administracji centralnej jest wyłącznie  
zapewnienie finansowania i zadbanie o odpowiedni standard usługi. Na- 
tomiast kontraktowanie i realizacja zadań winno następować na szczeblu  
lokalnym. 

 Warunkiem powodzenia będzie wprowadzenie ogólnie obowiązujących, 
adekwatnych do potrzeb standardów świadczenia usług poradniczych. Na- 
leży zadbać, by te standardy były adekwatne do potrzeb, ale również  
do możliwości instytucji świadczących porady oraz do możliwości państwa  
i samorządu terytorialnego. 

 Poradnictwo prawne i obywatelskie jest specyficzną usługą, która jest 
świadczona przez podmioty o bardzo różnym charakterze i statusie praw-
nym: administrację publiczną, podmioty gospodarcze, sektor pozarządowy, 
uczelnie. Docelowa jakość systemu zależeć będzie od możliwości konkuro-
wania, uzupełniania się i współpracy pomiędzy nimi. 

 Ustanowienie w systemie poradnictwa ważnej roli dla samorządów lokal-
nych musi wiązać się ze ścisłym określeniem granic ich kompetencji. Porad-
nictwo musi mieć atrybut niezależności, stąd władze lokalne nie mogą mieć 
wpływu na kształt udzielanych porad, a mogą jedynie oceniać system pod 
kątem jego zgodności ze standardami. Brak wyraźnego odcięcia władz lo- 
kalnych od treści porad, w sytuacji sporu z administracją lokalną, będzie 
prowadził do degeneracji systemu i utraty wiarygodności. 

 Należy starać się unikać sytuacji, w której władze lokalne same świadczą 
usługi poradnicze. Rolą samorządu powinno być przede wszystkim kontrak-
towanie poradnictwa oraz nadzór nad jego udzielaniem oparty na ustano-
wionych na szczeblu krajowym standardach, ponieważ bezpośrednie porad-
nictwo skutkować może problemami z egzekwowaniem jakości, jak również 
może generować niezdrową konkurencję, w której samorządy (będące dys-
ponentami środków) nie będą zainteresowane rozwojem niezależnych part-
nerów mogących świadczyć usługi poradnictwa. 
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 Rekomenduje się ustanowienie profesjonalnej platformy internetowego 
dostępu do usług ppio, jak również adekwatnej centrali telefonicznej  
takich usług. Znaczenie tej formy dostępu do usług ppio – najtańszej  
z punktu widzenia obciążeń budżetu – będzie z biegiem czasu systema- 
tycznie rosnąć, pod warunkiem profesjonalnego uruchomienia i funkcjo- 
nowania wymienionych ogniw systemu ppio. 

 System poradnictwa prawnego i obywatelskiego powinien umacniać  
swoje miejsce w systemie polityki społecznej (w szczególności w sys- 
temie służb społecznych) jako jeden z kluczowych instrumentów prze- 
ciwdziałania procesom wykluczenia społecznego i łagodzenia jego spo- 
łecznych konsekwencji. Jednocześnie powinien być w większym stopniu  
niż obecnie zintegrowany z wymiarem sprawiedliwości oraz organiza- 
cjami prawników: po pierwsze – poprzez dążenie do odciążenia sądów  
z obowiązków w zakresie przyznawania zwolnienia z kosztów sądo- 
wych; po drugie – poprzez włączenie praktyki w ppio do zakresu obo- 
wiązkowej edukacji prawnej w trakcie studiów oraz aplikacji; po  
trzecie – poprzez włączenie kancelarii prawnych i stowarzyszeń prawni- 
czych w system doradztwa (szczególnie w opiekę i patronat nad uni- 
wersyteckimi poradniami prawnymi) i po czwarte – poprzez większą  
współpracę biur obsługi interesantów w sądach z systemem porad- 
nictwa. 

 

Rekomendacje w zakresie kryteriów dostępu  
do systemu poradnictwa 

Kwestia kryteriów dostępu do poradnictwa jest jednym z istotnych czynników 
różniących warianty zaprezentowane w niniejszym dokumencie przez instytucje 
partnerskie. Partnerzy zgadzają się, że należy rozróżnić dostęp do niezindywi- 
dualizowanej informacji prawnej (do której dostęp powinien być powszechny)  
i do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W zakresie dostępu do poradnic-
twa koncepcje przygotowane przez Instytut Spraw Publicznych i Związek Biur 
Porad Obywatelskich wskazują na jego powszechność, natomiast koncepcja 
przygotowana przez INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa oraz Fundację 
Uniwersyteckich Poradni Prawnych zawiera propozycję ograniczeń przedmioto-
wych i podmiotowych. Poniżej zaprezentowano rekomendacje w podziale na  
te dwie koncepcje. 
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Powszechność dostępu 

 Rekomenduje się, by dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego 
był powszechny, ponieważ najlepsze efekty społeczne przyniosłoby zasto-
sowanie systemu otwartego, pozbawionego ograniczeń dostępu. Gdyby 
jednak istniały poważne powody, dla których należałoby ten dostęp ogra- 
niczać, możliwe byłoby wzięcie pod uwagę dwóch kryteriów: kryterium 
przedmiotowego, które oznacza, że dostęp do poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego miałyby osoby, które poszukują rozwiązania problemu 
prawnego należącego do określonych dziedzin prawa, oraz kryterium pod-
miotowego, zgodnie z którym dostęp do systemu miałyby osoby fizyczne, 
których dochody nie przekraczałyby ustalonej wysokości. Spośród tych 
dwóch kryteriów rekomenduje się kryterium przedmiotowe jako to, którego 
zastosowanie zasadniczo nie byłoby społecznie zbyt szkodliwe. Istnieją pod-
stawy, by obawiać się, że zastosowanie kryterium podmiotowego byłoby 
przeciwskuteczne z punktu widzenia celów poradnictwa prawnego i obywa-
telskiego. 

 
Podmiotowe i przedmiotowe ograniczenia dostępu do poradnictwa 

 Najlepsze efekty społeczne przyniosłoby zastosowanie systemu otwartego 
(powszechnego, pozbawionego ograniczeń dostępu), ale istnieją też ważne 
powody, dla których należy rekomendować rozważenie dwojakich, podmio-
towo-przedmiotowych kryteriów dostępu. Zgodnie z nimi dostęp do syste-
mu miałyby osoby fizyczne, których dochody nie przekraczają ustalonej  
wysokości albo które cechują się innymi szczególnymi cechami uwzględ- 
nionymi w kryteriach podmiotowych, oraz które poszukują rozwiązania pro-
blemu prawnego należącego do określonych dziedzin prawa. 

 Zastosowanie kryteriów podmiotowych rekomenduje się ze względu na 
potrzebę ograniczania kosztów funkcjonowania systemu oraz konieczność 
kierowania pomocy do osób, które nie są w stanie jej uzyskać w inny sposób. 
Trzeba przy tym pamiętać, że pomoc prawna może być niedostępna z przy-
czyn ekonomicznych także dla osób względnie dobrze sytuowanych. Z tego 
powodu rekomenduje się określenie kryteriów dochodowych na poziomie 
istotnie wyższym niż kryteria minimum socjalnego czy zwłaszcza minimalne-
go wynagrodzenia lub minimum egzystencji. Kryteria takie powinny odnosić 
się do dysponowalnego dochodu netto przypadającego na osobę w gospo-
darstwie domowym. 
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 Należy pamiętać, że istnieją także inne niż ekonomiczne bariery dostępu do 
pomocy prawnej. Z tego względu rekomenduje się, by osoby w szczególnej 
sytuacji życiowej nie były objęte kryteriami dochodowymi. Powinno to  
dotyczyć osób szczególnie narażonych na trudności w dostępie do poradnic-
twa – ważnymi czynnikami byłyby tu, niepełnosprawność, status uchodźcy,  
pozbawienie wolności. 

 Zastosowanie kryteriów przedmiotowych wskazuje się ze względu na fakt, 
że istniejący system poradnictwa składa się z wielu organizacji i sieci orga- 
nizacji specjalizujących się w wąskich dziedzinach prawa. Niecelowe jest  
w związku z tym uruchamianie równoległych czy konkurencyjnych kanałów 
dostarczania pomocy prawnej. Przyszły system pomocy prawnej powinien 
natomiast działać w sposób subsydiarny względem już istniejących – i finan-
sowanych z innych źródeł – mechanizmów dostarczania poradnictwa praw-
nego oraz pełnić funkcje koordynacyjne. Istotne znaczenie ma również fakt, 
że zastosowanie kryteriów przedmiotowych pozwoli na obniżenie kosztów 
funkcjonowania systemu. 

 Zastosowanie kryteriów przedmiotowych rekomenduje się ponadto ze 
względu na możliwość koncentracji środków na pomocy w kwestiach szcze-
gólnie istotnych z punktu widzenia polityki społecznej i potrzeb społecz- 
nych. 

 Z tych względów zalecane jest rozważenie możliwości wyłączenia spoza za-
kresu poradnictwa finansowanego w ramach systemu porad z zakresu pra-
wa pracy, prawa konsumenckiego, prawa podatkowego, prawa medycznego, 
praw człowieka (z wyjątkiem praw uchodźców), prawa karnego i procedury 
karnej93 (z wyjątkiem prawa karnego wykonawczego i prawa wykroczeń), 
prawa ubezpieczeń. Jakkolwiek wszystkie te obszary są istotne ze względu 
na potrzeby obywateli, istnieją inne możliwości uzyskania nieodpłatnej po-
mocy prawnej w tym zakresie niż korzystanie z przyszłego systemu porad-
nictwa prawnego. 

 Ponadto rekomenduje się wyłączenie spoza zakresu poradnictwa spraw  
z zakresu prawa handlowego i gospodarczego jako nieistotnych z punktu 
widzenia polityki społecznej.                                                         

93  Ta rekomendacja podyktowana jest przewidywanymi zmianami w kodeksie postępowania karnego, 
zgodnie z którymi zostanie znacznie rozszerzony dostęp do pełnomocnika z urzędu. W przypadku, gdyby 
zmiany te nie doszły do skutku, rekomenduje się objęcie prawa karnego poradnictwem w ramach sys- 
temu. 
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 Rekomenduje się natomiast włączenie do zakresu poradnictwa finansowa-
nego w ramach systemu prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa 
ubezpieczeń społecznych, prawa mieszkaniowego, prawa i procedury admi-
nistracyjnej, prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prawa karnego wyko-
nawczego, prawa wykroczeń, praw uchodźców. 

 Niezbędne jest stworzenie efektywnego systemu diagnozowania problemów 
beneficjentów systemu i kierowania ich do odpowiednich jednostek – za-
równo finansowanych w ramach nowotworzonego systemu, jak i już istnie-
jących organizacji (tzw. triage). Z tego względu konieczne jest uruchomienie 
na poziomie lokalnym organizacji zdolnych do kompetentnego wskazywania 
beneficjentom organizacji udzielających pomocy i utrzymywania odpowied-
nich kontaktów z takimi organizacjami. Jest to działanie zgodne z najlepszy-
mi praktykami zagranicznymi. 

 System powinien obejmować jednocześnie weryfikację uprawnień benefi-
cjenta do korzystania z niego. Weryfikacja taka musi być prowadzona w spo-
sób, który nie utrudnia dostępu do systemu ani nie powoduje zbyt wysokich 
kosztów administracyjnych. Z tego względu rekomenduje się zastosowa- 
nie systemu weryfikacji następczej, w której oświadczenia beneficjentów  
o uzyskiwanych dochodach weryfikuje się po uzyskaniu przez nich po- 
mocy, a w przypadku wykrycia nieprawdziwości oświadczenia obciąża się 
ich kosztami pomocy. Ponadto rekomenduje się stosowanie kontroli jedy- 
nie wyrywkowej przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu doboru 
oświadczeń. 

 Rekomenduje się dokonywanie okresowego przeglądu kryteriów dostępu  
do systemu pomocy prawnej i ich modyfikowanie – zwłaszcza w kierunku 
ich poszerzenia – w świetle aktualnej wiedzy o potrzebach obywateli i moż-
liwościach ich realizacji. 

 

Rekomendacje w zakresie kontroli jakości  
i badań potrzeb obywateli 

 Rekomenduje się położenie szczególnego nacisku na zagadnienie wysokiej 
jakości porad udzielanych beneficjentom systemu. Wynika to z przeświad-
czenia, że celem systemu powinno być zapewnianie obywatelom porad 
prawnych odpowiadających jakością poradom udzielanym na zasadach  
komercyjnych. 
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 W związku z tym rekomenduje się stworzenie centralnego systemu kontroli 
jakości poradnictwa prawnego dostarczanego w ramach systemu. 

 System taki powinien być uzupełniony przez system skarg kierowanych przez 
beneficjentów oraz organy samorządowe np. do Rady Pomocy Prawnej  
i organizacji świadczących pomoc oraz przez mechanizmy autoewaluacji  
w ramach organizacji świadczących pomoc. 

 System kontroli jakości powinien obejmować co najmniej następujące 
aspekty: satysfakcja klientów z uzyskanej pomocy, jakość procesu do- 
starczania porad (ich dostępność, otoczenie, w którym są udzielane itp.), 
merytoryczna jakość porad. 

 W przypadku przyjęcia wariantu zawierającego szeroko zakrojone bada- 
nia jakości poradnictwa i potrzeb jego beneficjentów rekomenduje się  
badanie merytorycznej jakości udzielanych porad metodą podwójnie  
anonimowego peer review (ocena jakości porady dokonywana przez inne 
osoby świadczące porady na podstawie wybranych, zanonimizowanych  
akt spraw). Badania satysfakcji klientów oraz badania jakości procesu  
dostarczania porad powinny być realizowane przy użyciu standardowych 
metod badań społecznych, zmodyfikowanych pod kątem specyfiki poradnic-
twa prawnego. 

 W przypadku przyjęcia wariantu zawierającego szeroko zakrojone badania 
jakości poradnictwa i potrzeb jego beneficjentów rekomenduje się, by pro-
wadząc badania jakości poradnictwa prawnego, w tym zwłaszcza badania 
typu peer review uwzględnić problematykę etyczną, w szczególności zacho-
wanie anonimowości klientów. Badania peer review odnoszące się do porad 
udzielanych przez członków korporacji zawodowych powinny być realizm- 
wane wyłącznie przez powszechnie szanowanych członków właściwych  
korporacji, wskazanych przez te korporacje. 

 Rekomenduje się wdrożenie mechanizmów systematycznego badania po-
trzeb obywateli w zakresie pomocy prawnej. W przypadku przyjęcia warian-
tu z silną Radą Pomocy Prawnej projektowanie badań i ich zlecanie powinno 
być jej zadaniem. Ma to na celu realizowanie w zarządzaniu systemem  
poradnictwa prawnego i obywatelskiego zasad polityki publicznej opartej  
na wiedzy, w szczególności dostosowywania profilu, zakresu i rozkładu  
geograficznego poradnictwa do potrzeb obywateli. 

 W przypadku przyjęcia wariantu zawierającego szeroko zakrojone badania 
jakości poradnictwa i potrzeb jego beneficjentów badania takie powinny  
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w szczególności obejmować ogólnopolskie reprezentatywne, panelowe ba-
danie dostępu do sprawiedliwych rozstrzygnięć (tj. stosować metodologię 
paths to justice) na wystarczająco dużej próbie. W tym zakresie należy  
korzystać z doświadczeń zagranicznych. 

 Rekomenduje się wdrożenie jednolitego mechanizmu zbierania informacji  
o potrzebach beneficjentów (raportowania dla celów statystyki publicznej) 
we wszystkich organizacjach świadczących poradnictwo prawne, w tym  
także w organizacjach niefinansowanych z systemu. Ma to na celu wyelimi-
nowanie sytuacji, w której informacje zbierane w poszczególnych organiza-
cjach nie są ze sobą zgodne. W tym celu należy stosować scentralizowany 
system informatyczny. 

 

Rekomendacje w zakresie wykorzystania systemu  
poradnictwa prawnego w planowaniu polityki społecznej 
państwa i samorządu terytorialnego  
oraz prac legislacyjnych 

 Rekomenduje się wykorzystywanie informacji o problemach prawnych oby-
wateli zgłoszonych w systemie poradnictwa prawnego do diagnozowania 
problemów społecznych wynikających z dysfunkcjonalności prawa i praktyki 
jego stosowania. W szczególności diagnozy takie powinny być wykorzysty-
wane w celu dokonywania zmian legislacyjnych. 

 W przypadku przyjęcia wariantu z silną Radą Pomocy Prawnej zadanie to 
powinna realizować Rada, poprzez przedstawianie odpowiednich cyklicz-
nych raportów właściwym organom władzy publicznej. 

 System poradnictwa na szczeblu lokalnym powinien być silnie powiązany 
merytorycznie z instytucjami i służbami zajmującymi się pomocą społeczną, 
profilaktyką, terapią itp. Powiązanie powinno polegać z jednej strony na 
wymianie informacji pomiędzy władzami publicznymi a świadczącymi ppio 
podmiotami na temat zasad i możliwości uzyskiwania wsparcia, z dru- 
giej – na stałej analizie problemów pojawiających się w lokalnych społecz-
nościach, opierającej się na danych uzyskanych od podmiotów świadczą- 
cych ppio. 
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Rekomendacje w zakresie finansowania poradnictwa  
prawnego i obywatelskiego 

 Wysokość kosztów wdrożenia reformy jest zależna od wysokości zgłaszanego 
popytu na usługi ppio. Ze względu na liczne niewiadome – które nie  
są możliwe do precyzyjnego ustalenia na podstawie danych zastanych –  
i rozbieżności między opiniami eksperckimi odnośnie do zmian popytu  
w rezultacie wdrożenia reformy, rekomenduje się jej pilotaż na małą skalę  
w kilku powiatach zbliżonych pod względem uwarunkowań społeczno- 
-ekonomicznych. W eksperymencie tym zarówno skala, jak i forma działań 
ppio powinny być zdywersyfikowane w celu ustalenia oczekiwanych zmian 
ww. parametrów względem wysokości zgłaszanego popytu. 

 W przypadku przyjęcia wariantu zaproponowanego przez INPRIS – Instytut 
Prawa i Społeczeństwa oraz Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych nie 
należy ograniczać ustawowo, ani w żaden inny sposób, faktycznej działal- 
ności ppio w instytucjach publicznych, które znajdą się poza zinstytucjonali-
zowanym systemem ppio. W przeciwnym razie koszty wdrożenia reformy 
mogą wzrosnąć o kilka rzędów wielkości. Z tych samych względów nie nale-
ży ograniczać środków publicznych na funkcjonowanie instytucji rzeczywi-
ście aktywnych w dziedzinie ppio, nawet jeśli działalność taka ma jedynie 
charakter uboczny wobec głównych celów ustawowych/statutowych im 
stawianych. 

 W przypadku przyjęcia wariantu obejmującego ograniczenie dostępu do 
poradnictwa kryteriami podmiotowo-przedmiotowymi popyt na usługi ppio, 
a tym samym koszty jego zaspokojenia, ulegną znacznemu obniżeniu (np.  
w przypadku wprowadzenia kryterium dochodowego w wysokości 1500 zł 
na osobę – wielkość popytu maleje do poziomu około 40% w porównaniu  
z systemem otwartym). Dlatego w zależności od kwoty środków publicznych, 
która zostanie zaangażowana w reformę – i której ostateczne uruchomienie 
będzie miało charakter decyzji politycznej – wskazać można różne warianty 
wdrożenia reformy. W warunkach ograniczeń budżetowych popyt można za-
tem adekwatnie zmniejszyć. 

 Wobec dużej wariancji w efektywnym dostępie do usług prawniczych  
w podziale przestrzennym kraju rekomenduje się taką konstrukcję algoryt-
mu przydziału środków centralnych na usługi ppio, która będzie w relatyw-
nie wyższym stopniu wspomagała regiony o względnym niedostatku takich 
usług. 
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Model systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego ‒ problematyka zmian legislacyjnych  
i kontekstu prawnego 

Stworzenie w Polsce uporządkowanego systemu świadczenia nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego i obywatelskiego, obejmującego w szczególności utwo-
rzenie centralnej instytucji koordynującej ten system – Rady Pomocy Prawnej – 
oraz usytuowanego w strukturach samorządu terytorialnego na szczeblu powia-
tu będzie wymagało wprowadzenia szeregu nowych regulacji prawnych, a także 
licznych zmian regulacji obowiązujących. Poniższe opracowanie ma charakter 
poglądowy i ma na celu raczej zasygnalizowanie pewnych ewentualności, a nie 
postawienie konkretnych postulatów zmian legislacyjnych. Opracowanie to  
także nie ma charakteru wyczerpującego, natomiast stanowi próbę zwrócenia 
uwagi na podstawowe kwestie legislacyjne, które należy rozważyć w związku  
z projektowanym modelem systemu. 

Podstawowe znaczenie ma odpowiedź na pytanie, czy zmiany legislacyjne zwią-
zane z modelem systemu winny być dokonane wyłącznie poprzez nowelizacje 
obowiązujących aktów prawnych, czy też obejmować stworzenie projektu no-
wego aktu normatywnego rangi ustawowej. Warto zwrócić uwagę, że w ostat-
nich 10 latach w Polsce stworzono kilka projektów aktów normatywnych z tego 
zakresu, jednakże nie doprowadzono do ich uchwalenia i wejścia w życie94. Nie 
ulega jednak wątpliwości, że w przypadku proponowanego obecnie modelu 
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej również winien być przygotowany pro-
jekt ustawy. Przemawiają za tą decyzją bardzo silne argumenty: 

1. Racje konstytucyjno-prawne. Tworzenie systemu nieodpłatnej pomocy 
prawnej pozostaje w związku z konstytucyjnym prawem do sądu (art. 45 
ust. 1 Konstytucji RP – jakkolwiek projektowany system nie ma odnosić 
się do kwestii subsydiowania stron postępowań sądowych, a do przed-
sądowej pomocy prawnej, to jednak nie ulega wątpliwości, że możli-
wość uzyskania takiej pomocy pozostaje w związku z możliwością efek-
tywnego skorzystania przez obywatela z drogi sądowej dochodzenia 
swoich praw), konstytucyjną zasadą równości wobec prawa i zakazu 
dyskryminacji przez władze publiczne (art. 32 Konstytucji RP) – zasada                                                          

94  Por. w tym zakresie opracowanie Łukasza Bojarskiego pt. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – 
analiza danych zastanych, Warszawa, INPRIS 2012, s. 219 i następne, wraz z omówieniem kontekstu 
prowadzonych prac oraz odnośnikami do materiałów źródłowych. 
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ta ma doniosłe znaczenie w zakresie projektowania przesłanek skorzy-
stania przez beneficjentów z pomocy prawnej. Oczywistą doniosłość  
zarówno z uwagi na przedmiot planowanej regulacji, jak i z uwagi na  
zasady poprawnej legislacji w tym zakresie ma konstytucyjna zasada 
demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawie-
dliwości społecznej (art. 2 Konstytucji RP). 

2. Racje wynikające z zasad techniki legislacyjnej. Ograniczenie się do 
znowelizowania wybranych obowiązujących aktów normatywnych spo- 
wodowałoby stworzenie regulacji rozproszonej, co przeczy idei skon-
struowania jednolitego i spójnego systemu nieodpłatnej pomocy praw-
nej w Polsce. Należy w tym zakresie zwrócić uwagę także na brzmienie  
§ 2 Zasad techniki prawodawczej – Załącznika do rozporządzenia Pre- 
zesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techni-
ki prawodawczej”, Dz.U. z 2002 r., Nr 100, poz. 908, zgodnie z którym 
„Ustawa powinna wyczerpująco regulować daną dziedzinę spraw, nie 
pozostawiając poza zakresem swego unormowania istotnych fragmen-
tów tej dziedziny”. Trzon regulacji dotyczącej projektowanego systemu 
winien zatem znajdować się w nowo zaprojektowanej ustawie, która 
powinna również zawierać przepisy zmieniające te akty normatywne, 
których zmiana okaże się konieczna w związku z wprowadzeniem nowe-
go systemu w życie. 

Mając na uwadze powyższe racje, przedstawiamy zwięzły przegląd proponowa-
nej ustawy o nieodpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim, jak również 
‒ w dalszej części ‒ katalog sugestii dotyczących zmian w obowiązujących aktach 
normatywnych. 

 

Ustawa o nieodpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim  
– zarys struktury (wg „Zasad techniki prawodawczej”) 

Ustawa o nieodpłatnym poradnictwie prawnym i obywatelskim (zwana dalej 
Ustawą Systemową) winna mieć cechy ustawy z zakresu prawa publicznego, 
zawierającej przepisy prawa ustrojowego, materialnego oraz proceduralnego 
(do rozważania pozostaje, czy ustawa ta winna również typizować pewne czyny 
jako przestępstwa lub wykroczenia). 

W wariancie modelu systemu, do którego odnoszą się poniższe uwagi, zakłada 
się centralą rolę Rady Pomocy Prawnej na poziomie krajowym wraz z samo-
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dzielnością jednostek usytuowanych na poziomie powiatu, działających w sys-
temie zadań zleconych. 

Przy uwzględnieniu powyższych założeń można postulować następującą, ogólną 
strukturę projektu planowanej Ustawy Systemowej: 

1. Przepisy ogólne. Określenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego 
stosowania Ustawy Systemowej. Definicje terminów ustawowych,  
w tym w szczególności definicje poszczególnych typów podmiotów 
funkcjonujących w obrębie systemu lub korzystających z jego świadczeń,  
a także definicje świadczeń dostępnych dla beneficjentów w ramach  
systemu. 

2. Ogólne zasady funkcjonowania systemu oraz normy celowościowe  
odnoszące się do celów systemu. 

3. Organizacja systemu pomocy prawnej na poziomie centralnym. Regula-
cja dotycząca centralnej instytucji: Rady Pomocy Prawnej jako organu 
działającego przy jednym z ministerstw (na przykład przy Ministerstwie 
Sprawiedliwości). Struktura RPP, jej zadania i kompetencje; określenie 
form prawnych działania. Sposób powoływania i odwoływania osób 
wchodzących w skład RPP wraz z przesłankami podmiotowymi odnoszą-
cymi się do kandydatur. Delegacja ustawowa do wydania rozporządze-
nia w sprawie wewnętrznego funkcjonowania RPP. 

4. Organizacja systemu pomocy prawnej na poziomie lokalnym. Regulacja 
dotycząca powiatowych jednostek zajmujących się organizacją systemu 
świadczenia pomocy prawnej w wymiarze lokalnym (powiatowych 
biur/rzeczników pomocy prawnej). Struktura jednostki, jej zadania  
i kompetencje; określenie form prawnych działania. Sposób powoływa-
nia i odwoływania składu osobowego jednostki wraz z przesłankami 
podmiotowymi odnoszącymi się do kandydatur. Przepisy odnoszące się 
do relacji pomiędzy jednostką a organami powiatu. 

5. Przepisy odnoszące się do kryteriów dostępu usługodawców do systemu 
(przesłanki procesu certyfikacji) wraz z delegacją ustawową do wydania 
rozporządzenia określającego szczegóły techniczne procesu certyfikacji. 
Ogólne zasady przekazywania środków finansowych usługodawcom  
w systemie. 

6. Ewentualne przepisy zawierające sankcje (przede wszystkim administra-
cyjno-prawne) związane z naruszeniem norm związanych z funkcjono-
waniem systemu. 
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7. Przepisy zmieniające. 
8. Przepisy przejściowe i dostosowujące. 
9. Przepisy końcowe (uchylające i o wejściu ustawy w życie). 
 

Zmiany w prawie obowiązującym 

Z uwagi na charakterystykę modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa praw-
nego i obywatelskiego należy zwrócić uwagę na zasadność nowelizacji w szcze-
gólności ustaw odnoszących się do funkcjonowania w Polsce samorządu te- 
rytorialnego, problematyki finansów publicznych oraz dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego, a także wziąć pod uwagę zmiany w obowiązującej 
regulacji zamówień publicznych oraz prowadzenia działalności pożytku publicz-
nego. Ustawy, które będą wymagały nowelizacji lub których oddziaływanie na 
planowany system pomocy prawnej wymaga co najmniej pogłębionej analizy, są 
wymienione poniżej. 

1.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 595), dalej jako UPow. 

Zgodnie z art. 4 ust. 4 UPow, ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do 
zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wyko-
nywane przez powiat. Jeżeli wykonywanie przez jednostki powiatowe czynności 
związanych z funkcjonowaniem systemu nieodpłatnej pomocy prawnej miałoby 
mieć status zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanego przez po-
wiat, to przytoczony przepis mógłby stanowić podstawę prawną do sformułowa-
nia takiego rozwiązania w Ustawie Systemowej. Decyzja legislacyjna w tym zakre-
sie zależy jednak od przyjęcia administracyjnoprawnej konstrukcji zadań z zakresu 
funkcjonowania systemu, a to z uwagi na typologię cech zadań własnych i zleco-
nych w administracji samorządowej, którą należy tu przywołać za Renatą Cybulską 
(R. Cybulska, komentarz do Ustawy o samorządzie powiatowym, LEX): 

Przejrzyste kryteria podziału na zadania własne i zlecone przedstawił Z. Niewia-
domski: 

 charakter zadań (charakter lokalny zadań jest równoznaczny z zadania-
mi własnymi, jeżeli nie – są zadaniami zleconymi); 

 sposób przekazywania zadań przez państwo (na zasadzie decentralizacji 
– zadania własne, na zasadzie dekoncentracji – zadania zlecone); 

 sposób finansowania zadań (finansowane przez władze rządowe to  
zadania zlecone); 
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 stopień i zakres samodzielności (zadania wykonywane we własnym 
imieniu to zadania własne, w imieniu administracji rządowej – zadania 
zlecone). 

Jeżeli chodzi o ostatnie z kryteriów, to często jest ono łączone z odpowiedzialno-
ścią za wykonanie zadania. 

Niezależnie od przyjętego rozwiązania, projektowanie przepisów dotyczących 
funkcjonowania jednostek powiatowych w systemie nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego i obywatelskiego winno uwzględniać zasadę pomocniczości, do której 
odnosi się również art. 4 ust. 6 UPow, zgodnie z którym zadania powiatu  
nie mogą naruszać zakresu działania gmin. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie  
z art. 4 ust. 1 pkt. 18 UPow, powiat wykonuje zadania o charakterze po-
nadgminnym z zakresu ochrony praw konsumenta. 

W zakresie relewantnych kompetencji rady powiatu należy zwrócić uwagę na 
art. 12 UPow, zgodnie z którym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy  
w szczególności: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu do-
tyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz 
wyposażania ich w majątek (art. 12 pkt. 8 lit. i UPow) oraz podejmowanie 
uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w spra-
wie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5  
tej ustawy (art. 12 pkt. 8a UPow). 

W zakresie finansów konieczne jest wzięcie pod uwagę dyspozycji art. 56  
ust. 3 UPow, zgodnie z którymi przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, 
nowych zadań wymaga zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich 
realizację w postaci zwiększenia dochodów. 

Z punktu widzenia funkcjonowania planowanego systemu należy mieć na uwa-
dze, że zgodnie z art. 76 ust. 1 nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes 
Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba 
obrachunkowa. Analogiczne przepisy znajdują się w pozostałych ustawach doty-
czących ustroju samorządu terytorialnego. 

2.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 594), dalej jako UGm. 

Kluczowe znaczenie z punktu widzenia techniki legislacyjnej przy projektowaniu 
nowego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na szczeblu powiatu ma art. 6 
ust. 1 UGm, zgodnie z którym do zakresu działania gminy należą wszystkie spra-
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wy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów (konkretyzacja zasady pomocniczości w odniesieniu do ukształto-
wania samorządu terytorialnego). Dlatego też niezwykle ważne jest precyzyjne 
określenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego planowanej Ustawy Sys-
temowej, jak również zakresu zadań i kompetencji powiatowych jednostek dzia-
łających w systemie. 

Jeżeli chodzi o zakres zadań własnych gminy, to należy zwrócić uwagę na art. 7 
ust. 1 pkt. 6, zgodnie z którym do katalogu tych zadań należą także sprawy  
z zakresu pomocy społecznej. Kwestia ta ma zasadnicze znaczenie w kontekście 
rozważania roli ośrodków pomocy społecznej w systemie pomocy prawnej,  
w zakresie ich rzeczywistego oddziaływania na ten system, a niezależnie od  
formalnej kwalifikacji tych podmiotów w systemie. Trzeba też zwrócić uwagę,  
że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 UGm do jej zadań własnych należą sprawy  
z zakresu współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych. Nato-
miast jeżeli chodzi o ewentualne wykonywanie zadań w systemie przez jednostki 
gminne, doniosłe znaczenie ma art. 8 ust. 2a UGm, zgodnie z którym gmina 
może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samo-
rządu terytorialnego. 

3.  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 596), dalej jako USamWoj. 

W proponowanym modelu systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego nie jest przewidziane tworzenie jednostek organizacyjnych 
systemu na szczeblu województwa. Należy jednakże zwrócić uwagę, że w ra-
mach polityki rozwoju województwa mieszczą się również dwa następujące 
obszary problemowe: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym  
kreowanie rynku pracy (art. 11 ust. 2 pkt. 1 USamWoj) oraz wspieranie i prowa-
dzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu  
społecznemu (art. 11 ust. 2 pkt. 9 USamWoj). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 1 
USamWoj, samorząd województwa przy formułowaniu strategii rozwoju woje-
wództwa i realizacji polityki jego rozwoju współpracuje w szczególności z jed-
nostkami lokalnego samorządu terytorialnego województwa oraz z samorządem 
zawodowym. Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt. 4 USamWoj, samorząd wojewódzki 
wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie pomocy społecznej 
(por. powyższe uwagi odnoszące się do zadań samorządu gminnego). 



 150

4.  Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz.U. z 2009 r., nr 31, poz. 206 ze zm.), dalej jako UWoj. 

Przepisy UWoj mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania 
systemu pomocy prawnej usytuowanego na szczeblu lokalnym, gdyż wojewoda 
jest organem nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 1 
pkt. 3 UWoj) oraz kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetel-
ności wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu 
administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub poro-
zumienia z organami administracji rządowej (art. 3 ust. 2 UWoj). 

5.  Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach  
obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1113), dalej jako URIO. 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt. 1 URIO regionalne izby obra- 
chunkowe są państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego. Izby sprawują nadzór nad działalnością 
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych określonych 
w art. 11 ust. 1 URIO oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień 
publicznych. Art. 11 ust. 1 URIO ma następującą treść: 

 Art. 11. 1. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa re-
gionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane 
przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach: 
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian; 
2) budżetu i jego zmian; 
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jed-

nostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek; 
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego; 
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy 

– Ordynacja podatkowa; 
6) absolutorium; 
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian. 

6.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
(Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240), dalej jako UFinPubl. 

Ponieważ finansowanie systemu ma być oparte przede wszystkim na środ- 
kach publicznych, gospodarowanie nimi będzie podlegało regulacji UFinPubl.  
W szczególności należy zwrócić uwagę na przepisy Działu V tej ustawy, zaty- 
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tułowanego „Budżet, wieloletnia prognoza finansowa i uchwała budżetowa 
jednostki samorządu terytorialnego”, a zwłaszcza na regulacje odnoszące się  
do tzw. wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego 
(art. 226 UFinPubl i nast.). 

W zakresie zlecania zadań świadczenia pomocy prawnej organizacjom poza- 
rządowym doniosłe znaczenie ma art. 151 UFinPubl, zgodnie z ust. 1 którego 
„dysponent części budżetowej może zlecić organizacji pozarządowej realizację 
swoich zadań na podstawie zawartej z tą organizacją umowy, przyznając jedno-
cześnie dotację celową na realizację tych zadań”. 

7.  Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526 ze zm.), 
dalej jako UDJST. 

Z uwagi na przeważające poglądy co do usytuowania jednostek organizacyj-
nych systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na poziomie  
powiatu, konieczne będzie korzystanie przez nie ze źródeł dochodów okreś- 
lonych w UDJST. Ustawa ta określa szczegółową klasyfikację dochodów jst.  
Na ogólnym poziomie należy przytoczyć treść art. 3 UDJST, zgodnie z któ- 
rym: 

Art. 3. 1. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: 
1) dochody własne; 
2) subwencja ogólna; 
3) dotacje celowe z budżetu państwa. 

2. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi jednostek samorządu teryto-
rialnego są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób  
fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. 

3. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być: 
1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi; 
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 
3) inne środki określone w odrębnych przepisach. 

Powyższy przepis określa podstawowe kategorie środków mogących stanowić 
podstawę finansowania funkcjonowania systemu na poziomie lokalnym (należy 
mieć tu na uwadze zasadę jedności materialnej budżetu obowiązującą w pol-
skim prawie finansów publicznych, zgodnie z którą poszczególne kategorie  
dochodów budżetowych nie są z góry związane z określonymi kategoriami  
wydatków budżetowych).  
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Należy mieć na uwadze art. 45 UDJST, zgodnie z którym jednostka samorządu 
terytorialnego realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, na mocy 
porozumień zawartych z organami administracji rządowej, otrzymuje od tych 
organów dotacje celowe w kwocie wynikającej z zawartego porozumienia, oraz 
art. 49 ust. 1 UDJST, zgodnie z którym jednostka samorządu terytorialnego wy-
konująca zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 
zlecone ustawami otrzymuje z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości 
zapewniającej realizację tych zadań. 

8.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 ze zm.), 
dalej jako UDPP. 

Świadczenie poradnictwa prawnego nie jest obecnie objęte zakresem przedmio-
towym pojęcia działalności pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3  
ust. 1 w zw. z art. 4 UDPP. Przy projektowaniu systemu należy rozważyć, czy ten 
zakres działań winien zostać wpisany do UDPP, a to z uwagi na poważne konse-
kwencje takiej nowelizacji w odniesieniu do konstrukcji systemu. Należy odno-
tować, że jeżeli w ramach systemu przyjęty zostałby model finansowania świad-
czenia ppio korzystny dla podmiotów niezajmujących się wyłącznie prowadze-
niem takiej działalności (np. kancelarii adwokackich i radcowskich), to wprowa-
dzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego jako nowej kategorii działalności 
pożytku publicznego mogłoby poprawić sytuację finansową organizacji pozarzą-
dowych specjalizujących się w tej problematyce. 

9.  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 
2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących 
realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania  
tego zadania (Dz.U. z 2011 r., nr 6, poz. 25), dalej jako RWO. 

RWO określa w szczególności wzór oferty realizacji zadania publicznego przez 
organizację pozarządową oraz ramowy wzór umowy o wsparcie realizacji zada-
nia publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego przez organi- 
zację pozarządową (w załącznikach 1 i 2 do RWO). W ofercie, o której mowa  
w załączniku nr 1, podmiot ubiegający się o uzyskanie dotacji na realizację zada-
nia publicznego winien określić w szczególności cele realizacji tego zadania oraz 
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji tego zadania. Ta struktura jest 
zatem niespójna z wieloma możliwymi do zastosowania systemami finansowa-
nia świadczenia ppio w planowanym systemie. Należy rozważyć jej modyfikację 



 153

albo wprowadzenie alternatywnych metod formułowania oferty oraz umowy,  
o których mowa w RWO. 

10.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej jako UPZP. 

Regulacja UPZP ma podstawowe znaczenie w odniesieniu do funkcjonowania  
w systemie usługodawców będących przedsiębiorcami (chodzi zatem przede 
wszystkim o kancelarie adwokackie i radcowskie). W treści obowiązującego  
art. 4 UPZP brak jest przepisu, który uzasadniałby niestosowanie przepisów  
tej ustawy do zawierania umów o świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Warto zauważyć, że już w toku wcześniejszych prac legislacyjnych dotyczących 
stworzenia systemu nieodpłatnej ppio w Polsce postulowano wprowadzenie 
dodatkowego wyłączenia stosowania tej ustawy właśnie w odniesieniu do umów 
zawieranych ze świadczeniodawcami w planowanym systemie (por. w szczegól-
ności art. 39 tekstu jednolitego projektu „ustawy o dostępie do nieodpłatnej 
pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym”, opracowa-
nego przez Łukasza Bojarskiego95). Przy uwzględnieniu wartości rynku nieod-
płatnej pomocy prawnej należy wątpić, że zawieranie umów w systemie będzie 
pozostawało w zakresie art. 4 pkt. 8 UPZP, zgodnie z którym przepisów ustawy 
nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyra-
żonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro. Należy zwrócić uwagę na  
art. 4 pkt. 7 UPZP, zgodnie z którym stosowanie przepisów ustawy jest wyłączo-
ne w odniesieniu do przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeżeli dotacje 
te są przyznawane na podstawie ustaw. 

Ponadto, przy planowaniu zmian legislacyjnych w zakresie wprowadzenia w życie 
systemu nieodpłatnego ppio należy wziąć pod uwagę ewentualne zmiany doty-
czące zakresu zadań pomocy społecznej (w szczególności art. 7 Ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 182 
ze zm.) oraz zakresu zadań rzeczników konsumentów w odniesieniu do współ-
pracy z jednostkami organizacyjnymi systemu (w szczególności art. 42 Ustawy  
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 2007 r., 
nr 50, poz. 331).                                                          
95  http://www.inpris.pl/fileadmin/user_upload/documents/pomoc_prawna/8-2_tekst_jednolity_projektu_ 

ustawy_LB.pdf 


