Białystok – Warszawa 11 grudnia 2013 r.
NOTATKA ZE SZKOLENIA T4T
PRZEPROWADZONEGO PRZEZ
FUNDACJĘ UNIWERSYTECKICH PORADNI PRAWNYCH
1. Miejsce: siedziba Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031
Warszawa
2. Termin: 12 – 14 lipca 2013 r.
3. Prowadzące: trzy trenerki: dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska, dr Barbara NamysłowskaGabrysiak, dr Marta Janina Skrodzka
4. Uczestnicy/czki szkolenia: 20 osób, w tym osoby pracujące w organizacjach pozarządowych
zajmujących się poradnictwem prawnym i obywatelskim, członkowie/członkinie Klinik Prawa
oraz doradcy/doradczynie z Biur Porad Obywatelskich
5. Cel szkolenia: upowszechnienie idei poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce,
w oparciu o wybrane elementy modelu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego
wypracowane w ramach Projektu. Ponadto celem szkolenia, obok przekazania przedmiotowej
wiedzy, jest przedstawienie umiejętności potrzebnych do świadczenia usług w ramach systemu
nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Szkolenie stanowić ma
efektywne narzędzie, dające podstawę do prowadzenia szkoleń dla przyszłych trenerów, którzy
chcieliby w przyszłości upowszechniać ideę bezpłatnego poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce oraz uczyć członków/członkinie instytucji i organizacji zajmujących
się poradnictwem, tego w jaki sposób efektywnie i profesjonalnie świadczyć usługi z zakresu
poradnictwa.
6. Program:
Piątek – 5 lipca 2013 rok/12 lipca 2013 rok
Do 14.00

Przyjazd uczestników/uczestniczek szkolenia i zakwaterowanie w Hotelu
„Gromada” („Dom Chłopa”)

13.50

Spotkanie przy recepcji w Hotelu „Gromada” i wspólne wyjście na obiad do
restauracji „Zgoda”

14.00 – 15.00

Obiad – restauracja „Zgoda”

15.00 – 16.00

Warsztat I – wstępny – „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego”

16.00 – 16.15

Przerwa kawowa

16.15 – 18.15

Warsztat II – „Model poradnictwa prawnego i obywatelskiego c.d.”

18.15 – 19.30

Kolacja
Sobota – 6 lipca 2013 rok/13 lipca 2013 rok

8.00 – 9.00

Śniadanie w Hotelu „Gromada” („Dom Chłopa”)

9.00 – 11.00

Warsztat III – „Zasady świadczenia pomocy – uługodawcy”

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 13.15

Warsztat IV – „Zasady świadczenia pomocy - beneficjenci”

13.15 – 14.30

Obiad w restauracji „Zgoda”

14.30 – 16.30

Warsztat V – „Zasady świadczenia pomocy – metody udzielania porad”

16.30 – 16.45

Przerwa kawowa

16.45 – 18.45

Warsztat VI – „Zasady świadczenia pomocy – reguły”

18.45 – 20.00

Kolacja w restauracji „Zgoda”
Niedziela – 7 lipca 2013 rok/14 lipca 2013 rok

8.00 – 9.00

Śniadanie w Hotelu „Gromada” („Dom Chłopa”)

9.00 – 11.00

Warsztat VII –
i administracyjne”

11.00 – 11.15

Przerwa kawowa

11.15 – 13.15

Warsztat VIII – „Świadczenie porad – założenia organizacyjne
i administracyjne c.d.”; podsumowanie szkolenia, rozdanie certyfikatów,
ewaluacja szkolenia

13.15 – 14.30

Obiad w restauracji „Zgoda”

14.30

Wyjazd uczestników/uczestniczek szkolenia

„Świadczenie

porad

–

założenia

organizacyjne

7. Przebieg szkolenia:
Szkolenie przebiegło zgodnie z programem. Podczas szkolenia jego uczestnicy
i uczestniczki przekazali prowadzącym trenerkom wiele cennych uwag. W związku z tym,
że podczas szkolenia rozdawana była ankieta ewaluacyjna, najważniejsze wnioski zostały
zawarte właśnie w ankiecie. Poniżej przedstawiamy wybrane i najczęściej powtarzające się
z nich, sformułowane w postaci odpowiedzi na pytania ankietowe.
a) Jak oceniasz przedstawione podczas warsztatów podstawowe założenia modelowe
PPiO?
 Na ten moment oceniam bardzo pozytywnie, mam poczucie że kolejne refleksje zrodzą
się w terminie późniejszym.
 Trudno się ustosunkować bo nie ma jednolitego modelu.




Nie jestem pewna czy taki model będzie dobrze funkcjonował.
Ujednolicenie i standardy są potrzebne, ujednolicenie praktyki pozwoli klientom na
lepszą orientację w szeregu instytucji oferujących pomoc, jak też pozwoli na
ukierunkowanie kształcenia i przygotowania doradców do stawianych przed nimi zadań.
 Uważam, że wymagają dalszych konsultacji, konieczność usystematyzowania,
opracowania modelu, są tez pewne zagrożenia – „sztywne ramy” mogłyby nie sprawdzić
się w „terenie”.
 Przedstawione założenia uważam za interesujące i warte propagowania. Wszelkie
działania mające na celu niesienie pomocy i poradnictwa obywatelskiego są godne uwagi
i wsparcia. założenie zakładają utworzenia centralnego, nadzorującego organu na
poziomie ogólnokrajowym ma moje poparcie.
 Przedstawiony model powinien być wdrożony na poziomie całego kraju w możliwie
szybkim czasie.
 Wydają się odpowiadać zapewnieniu powszechnego dostępu do poradnictwa.
 Podstawowe założenia modelowe brzmią słusznie i interesująco, idea i przedstawienie
modelu PPiO zyskały moje poparcie.
b) Czy:
b1) Uważasz, że zaprezentowane koncepcje są warte propagowania?
 Kwestia PPiO jest godna propagowania, natomiast mam wątpliwości co do praktycznego
wprowadzania wypracowanego modelu w życie. Mam obiekcje co do zarządzania
centralnego, które kojarzy mi się z modelem poprzedniego systemu politycznego.
 Na pewno bardzo potrzebne, ważne dla społeczeństwa.
 Warte propagowania, pod warunkiem ujednolicenia zasad działania ośrodków
poradnictwa, weryfikacji kwalifikacji osób doradzających, działań w celu wzrostu
świadomości prawnej społeczeństwa, profesjonalizmu w działaniu, jednak nie
zastępowanie stricte profesjonalnych kancelarii prawnych/tak/ujednolicenie, wspólny
model pozwala na lepszą, bardziej rzetelną pomoc klientowi, jednak standardy powinny
być uaktualnione względem faktycznych potrzeb.
b2) Dostrzegasz potrzebę wprowadzenia w nich jakiś zmian lub uzupełnień (jeśli tak, to
jakich?)
 Jeśli model nie wejdzie w życie - wolałbym skorzystać z systemów wsparcia
wytworzonych na bazie praktyki krajów anglosaskich.
 Na obecną chwilę nie dostrzegam, może coś zrodzi się później.
 Tak – doprecyzowanie sposobu dostępu klientów do systemu.
 Ujednolicenie i uzgodnienie jednej wersji.
 Określenie szczegółowych zasad dostępu do bezpłatnego poradnictwa, certyfikacja
usług, uważam, że należałoby doprowadzić do maksymalnego szkolenia procedur oraz
nie mnożyć nowych struktur.

 Kwestia rady i decyzja co do jej roli oraz siły jak tez osadzenia w strukturze publicznych
czy tez niepublicznych podmiotów/może model powinien wyłączyć partycypację
podmiotów publicznych (które teoretycznie pozyskują środki na tego rodzaju
działalność).
 Uważam, ze w ramach koncepcji państwa co do wzmacniania i rozwoju poradnictwa
prawnego powinno się położyć nacisk na wykwalifikowaną kadrę każdego ośrodka –
osoby z wykształceniem prawniczym lub studenci ostatnich lat prawa, powinno
wykluczyć podmioty publiczne.
 Moim zdaniem poradnictwo prawne powinno opierać się na poradach udzielanych przez
prawników (ew. studentów prawa pod nadzorem opiekuna), przy jednoczesnym wsparciu
osób o innym wykształceniu, wsparciu – czyli nieudzielaniu przez nich porad prawnych
czy informacji prawnych.
 Jestem sceptyczny odnośnie funkcjonowania Rady Poradnictwa Prawnego – dostrzegam
zagrożenie konfliktu interesów osób zasiadających w niej, choć zdaję sobie sprawę, że
zapewne jest to nieuniknione w tego typu ciałach kolegialnych zrzeszających osoby z
różnych środowisk/konieczne jest tworzenie modelu, w którym przepływ pieniędzy
będzie klarowny, bez zbędnej biurokracji, jak największa ilość środków trafiających do
doradcy i beneficjenta.
b3) Byłabyś/byłbyś gotów w ramach swojej działalności (organizacji, w ramach której
działasz) pracować na przedstawionych zasadach?
 Oczywiście że tak, wydają mi się bardzo interesujące.
 Tak, jeżeli system będzie jasno, przejrzyście pokazywał cele, zadania.
 Standardy tak, zarządzanie systemem i certyfikacja niekoniecznie.
 Działalność mojej organizacji wpisuje się w ten model.
 W mojej ocenie nie byłabym gotowa pracować na przedstawionych zasadach, z uwagi na
zbyt duże zróżnicowanie propozycji działalności ośrodków. Niejasności co do zasad,
finansowania i oceny powodują u mnie obawę niespójności ewentualnie powstałego
systemu z uwagi na interesy państwa, ośrodków i środowisk prawników.
c) Czy przy funkcjonowaniu obecnie różnorodnych form organizacyjnych podmiotów
świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, udzielanych na różnych zasadach,
widzisz szanse wprowadzenia zunifikowanej formuły takiego poradnictwa na terenie
całego kraju?
 Tak, uważać, żeby prawo było dla człowieka, a nie człowiek dla prawa.
 Myślę że wprowadzenie takiego modelu będzie możliwie w perspektywie dopiero 10 lat.
 Oczywiście, że tak, wydaje mi się że jest to wskazane i cenne.
 Uważam, ze wprowadzenie zunifikowanej struktury jest niezbędne, z uwagi na
nadrzędność celu, którym jest jak najlepsze odpowiadanie na oczekiwania i potrzeby
klientów takich podmiotów.

 Nie, zbyt duża jest ta różnorodność, wprowadzenie zunifikowanej formuły związane by
było z wielkimi problemami (np. organizacyjnymi), czy kosztami.
d) Komu w Twojej ocenie należałoby zapewnić dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej?
Czy uważasz za słuszne kryteria zaproponowane podczas warsztatów?
 Każdemu obywatelowi, osobie potrzebującej pomocy.
 Kryteria uważam za słuszne.
 W ważnych życiowych sprawach każdy powinien mieć dostęp do nieodpłatnego
poradnictwa, być może nie powinno to dotyczyć wykwalifikowanego prawnika.
 Potrzebującym pomocy przy zachowaniu kryterium dochodowego.
 Należy trzymać się Konstytucji, lub ją zmienić, więc wszystkim grupom.
 Instytucjom niepublicznym, organizacjom pozarządowym.
 Kryteria dostępu, standardy w 100% trafne.
 Mam świadomość niezadowolenia niektórych środowisk, jeśli model miałby objąć
wszystkich obywateli – mogłyby zdarzać się tez nadużycia – „po co płacić, jak można
mieć za darmo”, zgadzam się z następującymi kryteriami: wiek – poniżej 18 lat z
opiekunem prawnym, przedmiotowe (z podziałem na sprawy), ewentualnie – dochód, ale
trzeba pamiętać o wydłużeniu świadczonej pomocy.
 Osobom o określonym kryterium dochodowym, weryfikowanym na podstawie
oświadczenia beneficjenta oraz osobom fizycznym posiadającym zarówno ograniczoną
jak i pełna zdolność do czynności prawnych. Nie zgadzam się z możliwością udzielania
porad w zakresie poradnictwa np. przedsiębiorcom z uwagi na ich możliwości dostępu
do profesjonalnej obsługi prawnej. Zakreślenie zakresu udzielanych porad, np. z
wyłączeniem prawa podatkowego.
 W ramach aktualnej sytuacji finansowej kraju dostęp do pomocy nieodpłatnej w ramach
systemu winien należeć do tych najuboższych, z czasem jednak powinien obejmować
wszystkich obywateli.
e) Jeśli chodzi o wskazanie usługodawców, a więc podmioty świadczące usługi polegające na
udzielaniu porad prawnych i obywatelskich to:
e1) Jakie podmioty z obecnie funkcjonujących byłyby Twoim zdaniem w stanie zająć się
poradnictwem prawnym lub obywatelskim (ewentualnie czy dostrzegasz potrzebę
utworzenia nowych)? Prosimy o odniesienie się w ramach odpowiedzi zarówno do
podmiotów niepublicznych, jak i publicznych.
 BPO, poradnie prawne, podmioty publiczne – w ramach swoich zadań powinny udzielać
informacji i porad o przysługujących im prawach i uprawnieniach.
 Podmioty które mieszczą się w założeniach modelowych.
 Większość obecnie funkcjonujących.
 Uważam, że PPiO powinny zajmować się przede wszystkim organizacje pozarządowe,
gdyż bardzo często instytucje publiczne tj. np. ZUS nie spełniają swojej roli w sposób

dostateczny.
 Nie widzę potrzeby tworzenia nowych podmiotów, lepszym rozwiązaniem byłoby gdyby
dotychczasowe podmioty mogły wpisać się w model (dla niektórych model PPiO
mógłby uregulować ich sytuację prawną), nie widzę potrzeby finansowania publicznych
podmiotów z proponowanego modelu.
e2) Na jakich zasadach powinien odbywać się ich dobór (co powinno być brane pod
uwagę)?
 Standardy jakości.
 Profesjonalizm, specjalizacja, doświadczenie.
 Forma prawna, statut, przejrzyste, doświadczenie, wiedza.
 Cel, przeznaczenie danej organizacji, działalność, czy posiada strukturę organizacyjną
minimalną, regulaminy i standardy.
 Certyfikacje.
 Kompetencje, doświadczenie w tego typu usługach.
f) Jak weryfikować pracę podmiotów udzielających porad prawnych bądź obywatelskich?
 Poprzez monitorowanie i ewaluacje wewnętrzne i zewnętrzne.
 Jakość porad, zadowolenie klientów, oceny profesjonalistów.
 System certyfikacji to dobry pomysł.
 Należy stworzyć organ nadzorujący zarówno merytoryczność udzielanych porad, jak i
sposób rozliczania przyznanych środków finansowych na ośrodek. Organem
kontrolującym powinien być ten, który decyduje o finansowaniu ośrodka w ramach
swoich kompetencji i zadań.
 Ankiety ewaluacyjne dla klientów oraz bazy danych, do których dostęp będzie miał
organ nadzorujący.
 Wg wypracowanych standardów.
g) Co jest istotne Twoim zdaniem jeśli chodzi o standard obsługi osoby zgłaszającej się po
poradę prawną albo obywatelską?
 Zindywidualizowane podejście, właściwa ocena możliwości osoby zgłaszającej się po
poradę – jeden potrzebuje tylko porady, innemu trzeba napisać pismo itd.
 Kwalifikacje, kompetencje interpersonalne.
 Bezpłatność, rzetelność aktualność.
 Kompleksowość porady, podmiotowość klienta, samodzielność klienta.
 Poufność, zaangażowanie.

Oprac. dr Marta Janina Skrodzka – Ekspert ds. Upowszechniania FUPP

