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This booklet presents the most important outcomes of the re-

search conducted in the framework of the Ministry of Labour 

and Social Policy’s systemic project “Development of compre-

hensive and sustainable support mechanisms for primary legal 

assistance and citizens advice in Poland”. The exploratory study 

employed both quantitative and qualitative research methods 

and focused on advisory service-providers, potential and current 

users of those services as well as the institutions supporting the 

organisations providing primary legal assistance and citizens 

advice (PLACA) in Poland.

The research found out that state and non-state providers  

PLACA do not constitute a coherent system. Currently there are 

several hundred non-state entities providing PLACA. The ne-

twork of access to PLACA entities is rather dense yet unevenly 

distributed. Service providers, which offer comprehensive and 

professional PLACA services, represent a substantial minority. 

On average, state PLACA institutions render advice and infor-

mation to 29 customers per month, while non-state – to 133 

customers. State institutions provide primary legal assistance 

in the framework of their statutory duties, whereas non-state 

entities have to apply for obtaining those resources from other 

institutions. Respondents opined that advisory services should 

be primarily funded by the state budget supplemented by local 

governments’ budgets. Non-state service-providers have to be 

guaranteed non-volatile funding.

Although 77% of Poles declared they had not faced issues that re-

quired legal intervention over the last five years, a great majority 

of them voiced the opinion that a widely available system of free 

of charge primary legal assistance and citizens advice has to be 

established. At present the relatively limited interest in advisory 

services results from the low level of legal consciousness and the 

small offer of free of charge legal assistance in Poland. The ave-

rage PLACA beneficiary is a woman aged 25-50 who experiences 



life difficulties or lack of financial resources. The following cate-

gories represent the problems on which legal advice is most often 

sought: civil law (usually family-related issues), social assistance 

benefits, labour law (including unemployment-related matters), 

social security and health problems. This scope of services cor-

responds to the beneficiaries’ needs. PLACA beneficiaries valued 

highly the support they received.

It has been argued that the use of the future PLACA system 

should be available free of charge to counteract the reported 

poor quality of Polish law (which is considered complicated, vo-

luminous, often changing, obscure) and the poor level of legal 

consciousness of citizens. Respondents opined that the future 

system of advisory services has to guarantee universal access to 

high-quality services to citizens. The absence of coherent sta-

te policy, that could create conditions conducive to the deve-

lopment of PLACA, has been identified as a threat. The future  

PLACA system should make use of the experience and capacity 

of existing advisory services.





1. 
Cele i tło 
badania
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W 2012 roku rozpoczęła się realizacja projektu systemowe-

go Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opracowa-

nie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Celem 

Projektu jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Będzie 

on wdrażany do 2014 roku, jego liderem jest Departament 

Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy, a partnerami są: 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytut Pra-

wa i Społeczeństwa INPRIS, Instytut Spraw Publicznych oraz 

Związek Biur Porad Obywatelskich. Projekt jest realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i dofinan-

sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejszą przesłanką leżącą u podstaw realizacji projektu 

są korzyści, jakie przynosi dostęp obywateli do bezpłatnego po-

radnictwa prawnego i obywatelskiego. Współcześnie, kiedy pra-

wo jest wszechobecne w życiu każdego człowieka, tego rodzaju 

wsparcie jest niezwykle użyteczne i wręcz niezbędne, w szcze-

gólności dla tych osób, które z różnych względów nie mogą sko-

rzystać z odpłatnej pomocy adwokata czy radcy prawnego. Po-

radnictwo prawne i obywatelskie przede wszystkim:

•	pozwala obywatelowi odnaleźć się w gąszczu przepisów 

prawnych i rozwiązywać problemy powstające w relacjach 

z innymi ludźmi, rynkiem, a w szczególności z administracją 

publiczną,

•	jest najprostszą formą edukacji prawnej i obywatelskiej, 

uświadamiania obywatelom ich praw i obowiązków,

•	przyczynia się do aktywizacji obywateli w życiu społecznym 

i publicznym,

•	jest środkiem przeciwdziałania, zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu,

Najważniejszą przesłanką 
leżącą u podstaw realizacji 
projektu są korzyści, 
jakie przynosi dostęp 
obywateli do bezpłatnego 
poradnictwa prawnego  
i obywatelskiego. 
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•	wspiera powrót do życia społecznego tych osób, które znala-

zły się na jego marginesie,

•	generalnie jest jednym z ważniejszych instrumentów budo-

wania społeczeństwa obywatelskiego i wzmacniania pod-

miotowości obywateli, a co za tym idzie – zmniejszania ob-

ciążeń związanych ze wsparciem osób niezaradnych życiowo 

przez państwo i samorządy terytorialne.

Dlatego właśnie w wielu krajach na świecie od lat rozwijają się 

systemy świadczenia porad prawnych i obywatelskich wspierane 

ze środków publicznych. W Polsce poradnictwo pojawiło się kil-

kanaście lat temu i opiera się przede wszystkim na działaniach 

podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Te działania 

są dość spontaniczne i zależne od wsparcia, jakie uda się pozy-

skać organizacjom. Dotychczas nie udało się stworzyć w Polsce 

systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nie ma także 

spójnej i klarownej polityki państwa w tym zakresie. Realizacja 

projektu ma tę lukę wypełnić.

W pierwszej fazie realizacji Projektu przeprowadzono komplek-

sowe badanie obecnego stanu poradnictwa prawnego i obywa-

telskiego w Polsce i jego otoczenia. Dotychczas poradnictwo 

prawne i obywatelskie nie było definiowane w kategoriach 

prawnych, a jego praktyczny wymiar opierał się na wielu rozpro-

szonych, niespójnych i często akcyjnych działaniach, podejmo-

wanych głównie przez organizacje pozarządowe, a także insty-

tucje publiczne. Badanie miało umożliwić rozpoznanie tego, co 

do tej pory poprzez te działania udało się osiągnąć. Miało także 

uzupełnić wiedzę dotyczącą różnych aspektów funkcjonowania 

poradnictwa, na przykład tego, kto z niego korzysta, a kto nie, 

w jaki sposób i w jakich sprawach świadczone są porady, kto i na 

jakich zasadach je finansuje. Jak dotąd bowiem nie prowadzono 

prac badawczych, które kompleksowo ujmowałyby te zagadnie-

nia. Badanie dało także możliwość poznania opinii na temat 

W wielu krajach na 
świecie od lat rozwijają się 
systemy świadczenia porad 
prawnych  
i obywatelskich wspierane 
ze środków publicznych. 
W Polsce poradnictwo 
pojawiło się kilkanaście lat 
temu i opiera się przede 
wszystkim na działaniach 
podejmowanych przez 
organizacje pozarządowe.
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preferowanych rozwiązań w zakresie finansowania i organizacji 

poradnictwa. Wyniki, wnioski i rekomendacje z badania służą 

do opracowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskie-

go (PPiO) oraz określenia założeń polityki państwa wobec tego 

problemu.

Badanie miało w dużej mierze charakter eksploracyjny i pionier-

ski. Wynikało to z raczej skromnego, fragmentarycznego stanu 

wiedzy na temat poradnictwa oraz z niewielkich doświadczeń 

w sposobie jego analizy. Realizatorzy badania musieli, na przy-

kład, stworzyć operacyjną definicję poradnictwa, a także okre-

ślić zgodnie z nią zakres przedmiotowy i podmiotowy poradnic-

twa. Przyjęta definicja określa PPiO jako bezpłatne informacje  

i (lub) porady, które spełniają łącznie następujące warunki:

•	mają na celu rozwiązanie konkretnego problemu prawnego  

i (lub) problemu w relacji z administracją publiczną i innymi 

podmiotami posiadającymi osobowość prawną,

•	dotyczą osoby fizycznej, grupy nieformalnej lub organizacji 

pozarządowej,

•	są udzielane systematycznie, 

•	są dostępne nie tylko dla członków, pracowników lub współ-

pracowników podmiotu świadczącego, 

•	są udzielane przez prawników i (lub) osoby do tego przygoto-

wane, ale niemające wykształcenia prawniczego. 

Definicja była nie tylko podstawą dokonania wyboru podmio-

tów objętych badaniem, lecz także punktem wyjścia do sformu-

łowania kwestii i pytań badawczych. 

Badanie miało 
w dużej mierze charakter 
eksploracyjny  
i pionierski. Wynikało 
to z raczej skromnego, 
fragmentarycznego 
stanu wiedzy na temat 
poradnictwa oraz 
z niewielkich doświadczeń  
w sposobie jego analizy.
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2. 
Podstawowe 
informacje 
o badaniu
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Badanie zostało przeprowadzone na podstawie przygotowanej 

przez ekspertów ISP koncepcji badawczej, określającej główne 

kwestie badawcze, metody oraz zakres podmiotowy badania. 

Analizy opierały się na triangulacji źródeł informacji, czyli roz-

patrywaniu problemów badawczych z trzech różnych perspek-

tyw: świadczeniodawców usług poradniczych, potencjalnych 

i rzeczywistych świadczeniobiorców oraz instytucjonalnego 

otoczenia poradnictwa. Badanie podzielone zostało zatem na 

trzy części: badanie usługodawców, czyli podmiotów świadczą-

cych poradnictwo, badanie obywateli korzystających i niekorzy-

stających z poradnictwa oraz badanie podmiotów otoczenia po-

radnictwa. W badaniu zastosowano zarówno metody ilościowe, 

jak i jakościowe.

W części dotyczącej usługodawców przeprowadzono 450 wywia-

dów telefonicznych, 100 ankiet internetowych, 40 indywidualnych 

wywiadów pogłębionych, 10 studiów przypadków oraz 2 zognisko-

wane wywiady grupowe. Badanie objęło przedstawicieli kilkunastu 

różnych typów usługodawców publicznych i niepublicznych oraz 

ekspertów (wywiady grupowe). Uzupełnieniem tego etapu badaw-

czego było też 15 wywiadów jakościowych z biurami obsługi inte-

resantów w sądach. W części dotyczącej obywateli przeprowadzo-

no wywiady typu face to face przy zastosowaniu kwestionariusza 

papierowego. Przeprowadzono 1050 wywiadów wśród reprezenta-

tywnej, losowo wybranej grupie dorosłych Polaków oraz 201 wy-

wiadów z osobami korzystającymi z pomocy wybranych podmio-

tów, zidentyfikowanych w badaniu usługodawców poradnictwa. 

Dodatkowo z beneficjentami PPiO przeprowadzono 25 indywidu-

alnych wywiadów pogłębionych. W części dotyczącej otoczenia 

uwzględniono podmioty publiczne i niepubliczne wspierające lub 

potencjalnie mogące wspierać PPiO. W ramach tej fazy badania 

przeprowadzono łącznie: 450 wywiadów telefonicznych z przed-

stawicielami kilkunastu typów instytucji i organizacji publicznych 

i niepublicznych, 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych, dwa 

zogniskowane wywiady grupowe i panel ekspertów. 

Analizy opierały się 
na triangulacji źródeł 
informacji, czyli 
rozpatrywaniu problemów 
badawczych z trzech 
różnych perspektyw: 
świadczeniodawców 
usług poradniczych, 
potencjalnych 
i rzeczywistych 
świadczeniobiorców 
oraz instytucjonalnego 
otoczenia poradnictwa.
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Przygotowania do badania rozpoczęły się w marcu 2012 roku 

i objęły opracowanie koncepcji i narzędzi badawczych przez eks-

pertów Instytutu Spraw Publicznych, w których komentowanie 

włączyli się także pozostali partnerzy Projektu. Samo badanie 

przeprowadzone zostało w okresie od lipca do listopada 2012 roku 

w trzech etapach, w których przebadano kolejno usługodawców, 

osoby indywidualne i otoczenie instytucjonalne podmiotów 

PPiO. Analizy zebranego materiału badawczego, opracowanie 

wniosków i rekomendacji oraz przygotowanie raportu podsumo-

wującego badania zakończyło się w kwietniu 2013 roku. Badanie 

zostało przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych we 

współpracy z wybranym w konkursie podwykonawcą Quality 

Watch Sp. z o.o. Informacja o składzie zespołu badawczego, ze-

społu opracowującego raport, ekspertach formułujących reko-

mendacje i innych osobach zaangażowanych w realizację badań 

znajdują się w raporcie z badania dostępnym na stronie interneto-

wej projektu: www.ppio.eu oraz na stronie internetowej Instytutu 

Spraw Publicznych: www.isp.org.pl

Raport z badania jest 
dostępny na stronie 
internetowej projektu: 
www.ppio.eu 
oraz na stronie internetowej 
Instytutu Spraw 
Publicznych: 
www.isp.org.pl





3. 
Najważniejsze 
wyniki 
badania
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Z uwagi na szeroki zakres badania, wielość poruszanych 

w nim zagadnień oraz zróżnicowanie jego respondentów 

w niniejszym opracowaniu koncentrujemy się jedynie na kilku-

nastu wybranych wynikach, istotnych dla obrazu obecnego stanu 

PPiO i jego przyszłości:

•	Aktualnie w Polsce działa kilkaset niepublicznych podmio-

tów świadczących PPiO, ale dla około dwóch trzecich z nich 

poradnictwo nie jest głównym obszarem działalności, lecz 

tylko jednym z elementów szerszych działań. Do tych pod-

miotów, dla których PPiO jest głównym celem działania, 

należą przede wszystkim biura Biura Porad Obywatelskich 

(BPO), Studenckie Poradnie Prawne (SPP) oraz niektóre orga-

nizacje pozarządowe, np. Federacja Konsumentów.

•	Poradnictwo świadczone jest także przez podmioty publicz-

ne, na przykład instytucje pomocy społecznej, biura posel-

skie i senatorskie, Państwową Inspekcję Pracy, sądy czy też 

powiatowych rzeczników praw konsumentów. Ale tylko dla 

co piątej z takich instytucji poradnictwo jest głównym obsza-

rem aktywności. Pozostałe podmioty publiczne traktują PPiO 

jako jeden z wielu dostępnych instrumentów działania. Naj-

częściej poradnictwo świadczą ośrodki pomocy społecznej 

i powiatowe centra pomocy rodzinie.

•	Instytucje publiczne udzielają informacji i porad średnio 29 

osobom w miesiącu, podmioty niepubliczne – 133 osobom. 

Dwie trzecie wszystkich podmiotów świadczących porad-

nictwo robi to pięć dni w tygodniu, przy czym częściej de-

klarują to instytucje publiczne, a 59% z nich oferuje pomoc 

przez osiem godzin dziennie. Prawie wszyscy usługodawcy 

świadczą swoje usługi w sposób bezpośredni w punktach 

udzielania porad. Stosunkowo rzadko wykorzystywane są do 

tego celu inne formy, np. telefon czy Internet. W instytucjach 

publicznych porad udzielają najczęściej pracownicy socjalni, 

w niepublicznych zaś – zatrudnieni prawnicy.

Źródło: Usługodawcy PPiO. Badanie CATI na próbie 
N=450 podmiotów, realizowane w dniach 12-31.07.2012

Czy udzielanie informacji i porad jest głównym 
lub jedynym obszarem działania Państwa 
instytucji/organizacji?

32% 68%

19% 81%

21% 79%

 tak  nie

niepubliczne (N=60)

publiczne (N=390)

ogółem (N=450)
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•	Zdecydowana większość usługodawców (84%) dostosowuje 

zakres porady do okoliczności konkretnej sprawy, wykazuje 

się zatem elastycznym podejściem do beneficjenta. Otrzymu-

je on najczęściej informacje o tym, jakie wsparcie i gdzie może 

uzyskać, jakie są jego prawa, a także poradę, jak powinien po-

stąpić, aby rozwiązać swoje problemy. Większość podmiotów 

– o ile wymaga tego sytuacja – oferuje również pomoc w za-

kresie załatwiania spraw formalnych (wypełnianie i weryfi-

kację dokumentów, udostępnianie ich wzorów).

•	Porady dotyczą najczęściej następujących obszarów: pra-

wa cywilnego (w tym zwykle spraw rodzinnych), świadczeń 

z pomocy społecznej, prawa pracy (w tym bezrobocia), ubez-

pieczeń społecznych i zdrowia. Wymieniony zakres działań 

odpowiada na zapotrzebowanie beneficjentów, którzy naj-

częściej deklarują problemy prawne z tych właśnie dziedzin. 

Najrzadziej porady dotyczą spraw związanych z: prawami 

uchodźców i cudzoziemców, prawem finansowym, karnym, 

lokalowym i spółdzielczym.

•	Przeważająca część podmiotów świadczących PPiO nie stosu-

je żadnych kryteriów ograniczających korzystanie ze swoich 

usług (dotyczy to głównie podmiotów niepublicznych) – każdy 

obywatel mający problem może zgłosić się do nich po informa-

cję lub poradę. Część podmiotów, głównie publicznych, stosuje 

kryteria dochodowe i (lub) kryteria dotyczące zamieszkiwania 

w danym obszarze, np. gminie czy powiecie, bądź inne kryte-

ria, np. korzystania z pomocy społecznej. Są również podmioty 

(przede wszystkim organizacje pozarządowe), które specjali-

zują się w świadczeniu PPiO określonym grupom, np. osobom 

niepełnosprawnym, kobietom czy uchodźcom.

•	Dość słabo wśród usługodawców rozpowszechniona jest 

standaryzacja świadczonych usług. Normy w sposób sforma-

lizowany stosuje prawie połowa podmiotów niepublicznych 

Źródło: Usługodawcy PPiO. Badanie CATI na próbie 
N=450 podmiotów, realizowane w dniach 12-31.07.2012

Co wchodzi w zakres udzielanej informacji/
porady?

94% Informacja o tym, gdzie osoba ta może 
znaleźć pomoc

93% Informacja o prawach przysługujących 
osobie korzystającej z poradnictwa

84% Dostosowanie porady do okoliczności 
konkretnej sprawy

82% Pomoc w wypełnieniu dokumentów

78% Przekazanie wzorów dokumentów

80% Sprawdzenie dokumentów i ich ocena

54% Przygotowanie pism procesowych

38% Pośredniczenie  
w kontaktach z urzędami

9% Reprezentacja procesowa

1% Inaczej



55% Prawo cywilne i procedura cywilna

14% Zabezpieczenia społeczne (ubezpieczenia 
społeczne, pomoc społeczna)

10% Prawo administracyjne i procedura  
administracyjna

7% Prawo karne i postępowanie karne.  
Prawo karne wykonawcze. 

7% Prawo pracy 

6% Inne

1% Prawo finansowe

Źródło: Osoby indywidualne. Ogólnopolskie badanie 
metodą wywiadów bezpośrednich PAPI na reprezenta-
tywnej próbie N=1050 z dorosłymi mieszkańcami Polski 
(powyżej 18. roku życia), realizowane w dniach  
30.07-18.08.2012. Liczba obserwacji: N=313 spraw.

Źródło: Osoby indywidualne. Ogólnopolskie badanie 
metodą wywiadów bezpośrednich PAPI na reprezen-
tatywnej próbie N=1050 z dorosłymi mieszkańcami 
Polski (powyżej 18. roku życia), realizowane w dniach 
30.07-18.08.2012. 

Od pewnego czasu mówi się o stworzeniu 
systemu bezpłatnej pomocy dla obywateli 
borykających się z różnymi problemami wyma-
gającymi pomocy osoby znającej się na prawie 
(np. adwokata, radcy prawnego).  
Co Pan/i sądzi o takim pomyśle?

Proszę wymienić rodzaj spraw, z którymi naj-
częściej zgłaszają się korzystający z pomocy

57% Zdecydowanie dobry pomysł

31% Dobry pomysł

6% Zły pomysł

1% Zdecydowanie zły pomysł

3% nie wiem / trudno powiedzieć

1% nie znam tego pomysłu



Tak

Nie

Źródło: Instytucje wspierające PPiO. Badanie CATI na 
próbie N=450 podmiotów, realizowane w dniach  
07.09-21.09.2012.

Czy [nazwa instytucji/organizacji] w tym lub 
ubiegłym (2011) roku wspierał/a podmioty 
zajmujące się świadczeniem bezpłatnego 
poradnictwa?

Czy Państwa instytucja/organizacja [która do-
tąd nie wspierała PPiO w 2011 i 2012] rozważa 
uruchomienie w przyszłości jakichkolwiek 
działań wspierających podmioty świadczące 
poradnictwo?

Źródło: Instytucje wspierające PPiO. Badanie CATI  
na próbie N=450 podmiotów, realizowane w dniach 
07.09-21.09.2012. Liczba obserwacji: N= 381.

Tak

Nie

Nie wiem

16%
19%

65%

67% Zdecydowanie przyczyniła/y się do 
rozwiązania problemów

22% Raczej przyczyniła/y się do rozwiązania 
problemów

13% Ani przyczyniła/y się ani nie przyczyniła/y 
do rozwiązania problemów

1% Raczej nie przyczyniła/y się do rozwiąza-
nia problemów

1% Zdecydowanie nie przyczyniła/y się do 
rozwiązania problemów

2% nie wiem/trudno powiedzieć

Proszę powiedzieć w jakim stopniu, pomoc/
informacje ze strony instytucji przyczyniła/y 
się lub nie przyczyniła/y do rozwiązania Pana-
/i problemów?

Źródło: Osoby indywidualne. Badanie celowe metodą 
wywiadów bezpośrednich PAPI na próbie N=201 bene-
ficjentów bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej 
w Polsce, realizowane w dniach 30.07-18.08.2012.

15%

85%
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i zaledwie 15% instytucji publicznych. Większość usługodaw-

ców nie prowadzi systematycznej ewidencji spraw i benefi-

cjentów, nie śledzi też ich losów po skorzystaniu z porady. Po-

łowa wszystkich usługodawców w ogóle nie stosuje systemu 

wewnętrznej oceny osób udzielających porad.

•	Osoby korzystające z oferty działających usługodawców 

są bardzo różne, tak jak zróżnicowana jest sama oferta, ale 

można powiedzieć, że przeciętny beneficjent PPiO to kobie-

ta w wieku od 25 do 50 lat, znajdująca się w trudnej sytuacji 

życiowej lub materialnej. Wśród beneficjentów PPiO można 

wyróżnić dwa dominujące typy: (1) osoby niezaradne życio-

wo, którym nie wystarczy sama informacja, ale potrzebne są 

też porady, (2) osoby świadome, którym najczęściej wystarczy 

sama informacja.

•	Większość Polaków (77%) w ostatnich pięciu latach nie od-

czuwała potrzeby korzystania z pomocy prawnej i z niej nie 

korzystała. Prawie co piąty obywatel taką potrzebę odczuwał 

i skorzystał z pomocy prawnej, a jedynie 4% Polaków, choć 

odczuwało potrzebę wsparcia, takiej sformalizowanej pomo-

cy z różnych względów nie szukało. Osoby, które skorzysta-

ły z innych form pomocy, najczęściej szukały jej wśród osób 

z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów), zarówno u tych 

niebędących prawnikami, jak i u tych posiadających wykształ-

cenie prawnicze: u adwokata, radcy prawnego, notariusza.

•	Bariery w korzystaniu z pomocy prawnej wynikają m.in. z: ni-

skiej świadomości i wiedzy prawnej i obywatelskiej Polaków, 

braku wiedzy o istnieniu takiej możliwości (zwłaszcza tej bez-

płatnej), stresu związanego z ubieganiem się o pomoc, lęku 

przed ośmieszeniem lub prawnymi konsekwencjami, wcze-

śniejszych negatywnych doświadczeń nabytych w kontak-

cie z instytucjami wymiaru sprawiedliwości. Chociaż więk-

szość Polaków w okresie ostatnich pięciu lat nie deklarowała  

Źródło: Osoby indywidualne. Badanie celowe metodą 
wywiadów bezpośrednich PAPI na próbie N=201 bene-
ficjentów bezpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej 
w Polsce, realizowane w dniach 30.07-18.08.2012.

Skąd dowiedział/a się Pan/i o możliwości uzy-
skania pomocy/informacji?

54% od znajomych, przyjaciół

29% od kogoś z rodziny

27% z internetu

10% z radia, telewizji lub prasy

7% z innego źródła

4% z ogłoszenia/reklamy na ulicy

1% z ulotek rozdawanych na ulicy

1% nie wiem/trudno powiedzieć
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problemów prawnych, to zdecydowana większość z nich uwa-

ża, że potrzebne jest wprowadzenie powszechnego systemu 

bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.

•	Osoby, które skorzystały z PPiO, w zdecydowanej większości 

wysoko oceniają otrzymaną pomoc, podkreślając jej bezpłat-

ność jako istotną zaletę, a także wskazując na kompetencje  

i zaangażowanie osób udzielających porad. Nieco ponad trzy 

czwarte osób korzystających z PPiO rozwiązało swój problem, 

z którym zwracało się po poradę. Podstawową słabością po-

radnictwa według jej beneficjentów jest przede wszystkim 

brak informacji o ofercie PPiO o tym, gdzie i w jakim zakresie 

można skorzystać z poradnictwa.

•	Instytucje publiczne świadczące poradnictwo robią to w ra-

mach swoich ustawowych zakresów obowiązków, w związku 

z tym wykorzystują do tego posiadane zasoby ludzkie, lokalo-

we, sprzętowe oraz środki publiczne znajdujące się w ich bu-

dżetach. Podmioty niepubliczne z reguły nie mają własnych 

zasobów rzeczowych, ludzkich i finansowych, muszą je więc 

zdobywać z zewnątrz. Skala udzielanego dotychczas wsparcia 

dla PPiO jest bardzo niska – zaledwie 15% instytucji i organiza-

cji, potencjalnie mogących udzielić takiego wsparcia, podjęło 

takie działania w latach 2011–2012. Przy czym najczęściej sto-

sowaną formą pomocy udzielanej usługodawcom jest wsparcie 

rzeczowe (np. udostępnianie lokali), osobowe (np. delegowa-

nie prawników) oraz edukacyjne (np. szkolenia dla doradców). 

Rzadko wsparcie ma charakter finansowy. Jeżeli już się pojawia, 

to w zasadzie wyłącznie w formie dotacji uzyskanej w drodze 

konkursu. Najczęściej ze wsparcia korzystają organizacje poza-

rządowe, w tym Biura Porad Obywatelskich. Podmioty wspie-

rające PPiO nie wypracowały skutecznych metod monitorowa-

nia i oceny świadczonych usług poradniczych, ograniczają się 

do podstawowych sposobów oceny wykorzystanego wsparcia 

polegających na raportach merytorycznych i finansowych.

Źródło: Osoby indywidualne. Ogólnopolskie badanie 
metodą wywiadów bezpośrednich PAPI na reprezenta-
tywnej próbie N=1050 z dorosłymi mieszkańcami Polski 
(powyżej 18 roku życia), realizowane w dniach  
30.07-18.08.2012. Liczba obserwacji: N=929

Jak Pan/i sądzi, a kto przede wszystkim 
powinien mieć możliwość skorzystania z tego 
rodzaju nieodpłatnej pomocy?

56%
41%
osoby ubogie, których nie stać na zapłacenie prawnikowi 
czy ekspertowi w danej dziedzinie
32%
49%
dostęp do bezpłatnej pomocy powinni mieć wszyscy

7%
4%
osoby niepełnosprawne, mające przewlekłe 
problemy zdrowotne
3%
4%
osoby zamieszkałe na terenach, gdzie dostęp 
do wszelkich usług publicznych jest trudny
1%
1%
nie wiem/trudno powiedzieć

1%
0%
uciekinierzy z innych krajów uciekający przed konfliktami,  
represjami politycznymi
1%
1%
migranci przyjeżdżający do Polski w poszukiwaniu pracy 

0%
1%
ktoś inny

 Korzystający (N=185)  Niekorzystający (N=744)
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72% państwo

17% samorząd terytorialny

5% organizacje społeczne

1% biznes

0% osoby indywidualne

1% inne

3% nie wiem/trudno powiedzieć

•	Większość badanych usługodawców, obywateli i instytucji 

wspierających opowiada się za stworzeniem powszechnego 

systemu PPiO. Badani różnili się natomiast co do tego, kto 

powinien świadczyć usługi w ramach takiego systemu. Naj-

częściej wskazywane do pełnienia tej roli były: samorządy 

terytorialne, instytucje pomocy społecznej, organizacje poza-

rządowe i kancelarie prawne. Zakres przedmiotowy, czyli za-

kres spraw, którymi miałyby zajmować się instytucje świad-

czące poradnictwo, nie powinien być ograniczony – taka 

opinia pojawiała się najczęściej.

•	Różne były również opinie badanych na temat tego, kto po-

winien mieć prawo do korzystania z bezpłatnego porad-

nictwa. Dwa najczęściej pojawiające się stanowiska to: (1) 

wszyscy obywatele powinni mieć nieograniczony dostęp do 

poradnictwa, (2) jedynie osoby, których dochody nie pozwa-

lają skorzystać z poradnictwa odpłatnego. Przy czym wśród 

badanych przeważała opinia, że PPiO powinno być bezpłatne 

dla osób uprawnionych do korzystania z niego. Pomimo róż-

nic w szczegółowych rozwiązaniach badani zgodzili się co do 

tego, że PPiO powinno być dostępne dla obywateli w ramach 

powszechnego systemu, który będzie dostarczał usług wyso-

kiej jakości.

•	Poradnictwo powinno być według badanych finansowane 

przede wszystkim z budżetu państwa, w drugim rzędzie z bu-

dżetów samorządów terytorialnych. Najczęściej wymieniana 

forma finansowania to konkursowe kontraktowanie usług 

w oparciu o standardy ich świadczenia.

Źródło: Osoby indywidualne. Ogólnopolskie badanie 
metodą wywiadów bezpośrednich PAPI na reprezenta-
tywnej próbie N=1050 z dorosłymi mieszkańcami Polski 
(powyżej 18. roku życia), realizowane w dniach  
30.07-18.08.2012. Liczba obserwacji: N=929.

Bezpłatna pomoc prawna oznacza, że kosztów 
jej prowadzenia nie pokrywają osoby z niej 
korzystające. Kto w związku z tym powinien 
finansować koszty prowadzenia tej pomocy?
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4. 
Główne 
wnioski
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•	Obecnie PPiO opiera się przede wszystkim na organizacjach 

pozarządowych (wśród których ważną rolę odgrywają Biura 

Porad Obywatelskich), Studenckich Poradniach Prawnych 

i instytucjach pomocy społecznej. Sieć punktów dostępu do 

PPiO, głównie dzięki instytucjom pomocy społecznej, jest 

dość gęsta, ale nierównomierna. Ponadto porady świadczone 

przez ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra po-

mocy rodzinie skierowane są w praktyce przede wszystkim do 

osób korzystających z pomocy społecznej, a nie do wszystkich 

obywateli. Zdecydowaną mniejszość stanowią usługodawcy, 

którzy w sposób kompleksowy i profesjonalny zajmują się 

PPiO. Zaliczyć do nich można jedynie kilkadziesiąt podmio-

tów w skali kraju, a są nimi SPP, BPO oraz kilkanaście in-

nych organizacji pozarządowych czy instytucji publicznych.  

To między innymi powoduje, że większość usługodawców nie 

stosuje standardów świadczenia usług, nie przykłada również 

specjalnej uwagi do oceny jakości ich świadczenia.

•	Podmioty świadczące poradnictwo (publiczne i niepubliczne) 

nie tworzą spójnego systemu, dla większości z nich PPiO jest 

jedynie nieobligatoryjnym instrumentem realizacji statuto-

wych zadań, co powoduje, że świadczenie poradnictwa, jego 

zakres i skala zależą najczęściej od możliwości finansowych, 

organizacyjnych i ludzkich danego podmiotu.

•	Do mocnych stron poradnictwa można zaliczyć umiarkowa-

nie dobrą rozpoznawalność usługodawców w wymiarze lokal-

nym. Wynika to m.in. z dobrego zakorzenienia „sieciowego” 

działających podmiotów oraz dobrej znajomości lokalnych 

społeczności, w których te podmioty funkcjonują. W wymia-

rze ogólnopolskim lepszą rozpoznawalnością cieszą się insty-

tucje publiczne. Mocną stroną są także zasoby ludzkie PPiO 

– osoby udzielające porad są najczęściej dobrze przygotowa-

ne, kompetentne i zaangażowane w pomaganie beneficjen-

tom. Ukształtowany samoczynnie polski model poradnictwa  
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cechuje uzupełnianie się działań instytucji publicznych i nie-

publicznych. Atutem jest także wysoka skuteczność i użytecz-

ność PPiO, co wynika z oceny osób z niego korzystających. 

•	Podstawową słabością funkcjonującego PPiO jest niedobór 

środków finansowych, co przekłada się na słabe warunki lo-

kalowe i materialne. Poradnictwo cechuje obecnie słabe po-

wiązanie instytucjonalne z wymiarem sprawiedliwości. Nie-

adekwatne jest także wsparcie dla PPiO ze strony instytucji 

publicznych i niepublicznych. Brak trwałych, materialnych 

podstaw działania prowadzi do niestabilności organizacyjnej. 

Ogólna informacja o działalności poradniczej i jej popularyza-

cja, poza wspomnianą wyżej dość dobrą jej rozpoznawalnością 

lokalną, jest niewystarczająca, co powoduje, że osoby utrzy-

mujące ograniczone relacje społeczne mają mniejsze szanse 

na skorzystanie z porady, gdyż nie wiedzą o takiej możliwości. 

Podmioty świadczące poradnictwo z reguły nie dostosowują 

warunków udzielania porad do potrzeb osób niepełnospraw-

nych. Często brakuje standardowych procedur ewidencji spraw 

beneficjentów, monitoringu i ewaluacji prowadzonej działal-

ności poradniczej. Ograniczone jest też wsparcie merytoryczne 

i organizacyjne dla PPiO ze strony środowisk prawniczych.

•	Do szans rozwojowych PPiO można zaliczyć przede wszyst-

kim deklarowaną przez obywateli chęć korzystania z jego 

usług, a także zainteresowanie jego rozwojem zarówno wśród 

podmiotów niepublicznych, w szczególności organizacji po-

zarządowych, jak i wśród podmiotów publicznych. Szansą 

jest również dążenie do tworzenia rozwiązań systemowych 

dla PPiO ze strony administracji rządowej. Do szans roz-

wojowych PPiO należy także zaliczyć rozwój poradnictwa 

zdalnego (telefon, e-mail, Internet). Wśród zagrożeń porad-

nictwa należy wskazać przede wszystkim brak spójnej poli-

tyki państwa, która tworzyłaby warunki przyjazne dla roz-

woju PPiO. Zagrożeniem jest także słabość i niestabilność  

Podstawową słabością 
funkcjonującego PPiO 
jest niedobór środków 
finansowych, co przekłada 
się na słabe warunki 
lokalowe i materialne.
Nieadekwatne jest także 
wsparcie dla PPiO ze strony 
instytucji publicznych  
i niepublicznych.
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dotychczasowego finansowania usług poradniczych czy, sze-

rzej rzecz ujmując, różnego rodzaju wsparcia dla ich prowa-

dzenia. Na niekorzyść PPiO działa także brak klarownych 

prawnych podstaw jego funkcjonowania, co z jednej strony 

rodzi praktyczne problemy z jego finansowaniem, w szczegól-

ności ze strony podmiotów publicznych, z drugiej powoduje 

niejasność relacji pomiędzy PPiO a komercyjnym rynkiem 

usług prawniczych i wymiarem sprawiedliwości.

•	Obecnie podaż i popyt w PPiO są dość ograniczone. Niewiel-

kie zainteresowanie poradnictwem wynika przede wszyst-

kim z niskiego poziomu świadomości prawnej Polaków oraz 

z niewielkiej oferty bezpłatnych usług poradniczych. Z bada-

nia ewidentnie wynika, że w dziedzinie poradnictwa to po-

daż jest czynnikiem silnie stymulującym popyt. Niewielka 

podaż wynika zaś przede wszystkim z ograniczonych moż-

liwości i zasobów usługodawców, a także braku warunków 

prawnych, instytucjonalnych, organizacyjnych i finansowych 

sprzyjających rozwojowi poradnictwa w Polsce.

•	Warunki do rozwoju poradnictwa powinny zostać ujęte 

w rozwiązania o charakterze systemowym. Według badanych 

przyszły system poradnictwa powinien zapewniać powszech-

ny dostęp dla obywateli do usług wysokiej jakości. Powinien 

opierać się na usługodawcach publicznych i niepublicznych, 

przy czym w przypadku tych drugich konieczne jest zapew-

nienie stabilnego finansowania świadczonych usług poradni-

czych. System powinien być bezpłatny dla obywateli, a jego 

finansowanie powinno zapewniać państwo przy wsparciu 

samorządów terytorialnych.

•	Z badania wynika, że zakres tematyczny poradnictwa powi-

nien być szeroki i obejmować wszystkie gałęzie prawa, obywa-

tele mają bowiem bardzo różnorodne problemy. Z drugiej strony 

ludzie szukają pomocy najczęściej w sprawach z zakresu prawa 
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cywilnego, w szczególności rodzinnego. Dość często problemy 

obywateli dotyczą również prawa administracyjnego i relacji 

obywatel–administracja publiczna, a także prawa pracy i dzie-

dziny zabezpieczenia społecznego.

•	Nie ma ogólnej zdecydowanej opinii na temat tego, kto powi-

nien móc korzystać z bezpłatnego poradnictwa. W badaniu 

dominowały dwa stanowiska: (1) wszyscy obywatele, (2) jedy-

nie osoby, których dochody nie pozwalają skorzystać z porad-

nictwa odpłatnego. Pojawiały się też inne propozycje: osoby 

wykluczone społecznie, osoby, którym z różnych powodów 

to wykluczenie społeczne zagraża, lub osoby w trudnych sy-

tuacjach życiowych. Dodatkowo wskazywano, że dostęp do 

PPiO powinien być uzależniony od rodzaju sprawy, z którą 

zgłasza się obywatel. Inaczej mówiąc, zakres przedmiotowy 

PPiO powinien być ograniczony, na przykład do kategorii 

spraw, z którymi obywatele najczęściej mają problemy. Jako 

grupa wymagająca wsparcia wymieniane były najczęściej 

osoby niepełnosprawne. Pojawiały się także inne rozwiąza-

nia, np. z informacji powinni korzystać wszyscy obywatele, 

z porad jedynie ci, których na to nie stać.

•	Korzystanie z przyszłego systemu PPiO powinno być bezpłat-

ne – taki jest główny wniosek z badania. Za bezpłatnością 

systemu przemawia, według badanych, z jednej strony ni-

ska jakość polskiego prawa (skomplikowane, rozległe, często 

zmieniające się, niezrozumiałe), z drugiej strony niewielka 

świadomość prawna obywateli. Pojawiły się jednak pomysły, 

aby wprowadzać częściową odpłatność, na przykład za korzy-

stanie z usług przez osoby mające istotne problemy, ale nie do 

końca spełniające kryteria dostępu.

Korzystanie z przyszłego 
systemu PPiO powinno być 
bezpłatne – taki jest główny 
wniosek z badania.



5. 
Główne 
rekomendacje
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Poniżej uwzględniono tylko najważniejsze rekomendacje, opisu-

jąc je w sposób hasłowy. Ich rozwinięcie znajduje się w raporcie 

z badania.

5.1. Rekomendacje 
odnoszące się do 
kształtu przyszłego 
systemu PPiO 
i do polityki państwa 
służącej rozwojowi 
tego systemu:

•	poradnictwo prawne i obywatelskie ma na celu upodmiotowienie 

obywateli, wzmocnienie ich kompetencji społecznych, a także po-

prawę jakości ich życia. Fakt ten jasno wskazuje na to, że to pań-

stwo powinno odpowiadać za udostępnienie obywatelom PPiO;

•	dotychczas tak nie jest, państwo nie stworzyło ani kom-

pleksowego systemu PPiO, ani dobrych warunków dla jego 

rozwoju. To spowodowało, że PPiO rozwijało się dość spon-

tanicznie w oparciu o działania organizacji pozarządowych, 

a także dzięki włączeniu elementów informacji prawnej i po-

radnictwa prawnego jako jednego z instrumentów działania 

różnych instytucji publicznych, głównie działających w sfe-

rze integracji społecznej. Obecny stan rzeczy trudno nazwać 

systemem, ale stanowić on może podwalinę do zbudowania 

systemu PPiO w Polsce;
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•	przyszły system PPiO powinien integrować różne typy i for-

my świadczenia usług, obecnie często podzielone i rozpro-

szone; powinien również maksymalnie wykorzystać obecne 

doświadczenia i potencjał poradnictwa;

•	system powinien obejmować etap pozasądowy sprawy 

i uwzględniać trzy podstawowe typy usług: informację, pora-

dę prawną i poradę obywatelską;

•	poza tymi podstawowymi usługami w ramach systemu po-

winny być także świadczone usługi dodatkowe, z których 

najważniejszą jest edukacja prawna i obywatelska, będąca 

sposobem na zmniejszanie wykluczenia prawnego Polaków, 

system powinien zapewniać wysoką jakość świadczonych 

usług przede wszystkim na podstawie mechanizmu ich stan-

daryzacji oraz ewidencjonowania spraw i beneficjentów;

•	niezbędne jest zwiększanie siły i skuteczności docierania do 

obywateli z ofertą poradnictwa, gdyż to podaż w dużej mierze 

stymuluje popyt na poradnictwo; istotne jest także, że obec-

nie oferta poradnicza często nie dociera do osób wykluczo-

nych społecznie, a to one są tymi, które najbardziej potrzebują 

wsparcia;

•	odpowiedzialność za tworzenie i działanie systemu powinno 

wziąć na siebie państwo, ale system nie może być systemem 

upaństwowionym, musi być otwarty na niepubliczne pod-

mioty świadczące usługi i wspierające PPiO, przede wszyst-

kim organizacje pozarządowe;

•	rolą państwa powinno być przede wszystkim stworzenie 

jednolitych, przejrzystych i powszechnych warunków umoż-

liwiających powszechny dostęp obywateli do usług wyso-

kiej jakości. Oznacza to przede wszystkim określenie zasad, 

warunków i procedur finansowania usług świadczonych 

w ramach systemu, warunków dostępu do nich ze strony 

Przyszły system PPiO 
powinien integrować różne 
typy i formy świadczenia 
usług, obecnie często 
podzielone i rozproszone.
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obywateli oraz mechanizmów gwarantujących skuteczność, 

efektywność i jakość świadczonych usług;

•	system PPiO powinien być finansowany głównie z budżetu 

państwa oraz dodatkowo z budżetów samorządów terytorial-

nych. Finansowanie systemu powinno mieć charakter stabil-

ny, aby zapewnić ciągłość i trwałość świadczenia usług;

•	w przyszłym systemie poradnictwa powinno zostać przewi-

dziane odpowiednie finansowanie osób świadczących usłu-

gi oraz mechanizmów umożliwiających stałe podnoszenie 

kompetencji osób udzielających informacji i porad, a także 

aktualizowanie ich wiedzy na temat zmieniającego się prawa 

i nowych problemów społecznych;

•	zgodnie z zasadą decentralizacji państwa oraz zasadą subsy-

diarności usługi w ramach systemu powinny być kontrak-

towane i realizowane jak najbliżej obywatela, co oznacza, że 

istotną rolę w dystrybucji środków z budżetu państwa w ra-

mach systemu PPiO powinny odgrywać samorządy teryto-

rialne, w szczególności powiatowe i (lub) gminne;

•	system powinien zapewniać odpowiednią gęstość sieci porad-

niczej w wymiarze terytorialnym tak, aby zapewnić w miarę 

równy dostęp obywateli do usług poradniczych;

•	z uwagi na trudności z rzetelną oceną skutków upowszech-

nienia PPiO zalecane jest stopniowe czy też pilotażowe 

(w wybranych gminach, powiatach, regionach) wprowadza-

nie systemu, rzetelne monitorowanie skutków wdrażanych 

rozwiązań i planowanie na tej podstawie przyszłości;

•	stworzenie takiego systemu, jak opisany powyżej, wymaga sfor-

mułowania przede wszystkim czytelnej polityki państwa wobec 

poradnictwa, która będzie określać stanowisko państwa wobec 

kwestii kluczowych, w tym także jednoznacznie rozstrzygać 

najważniejsze przedstawione w raporcie dylematy; 

Rolą państwa powinno 
być przede wszystkim 
stworzenie jednolitych, 
przejrzystych  
i powszechnych warunków 
umożliwiających 
powszechny dostęp 
obywateli do usług 
wysokiej jakości.
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•	w projektowaniu systemu PPiO należy również uwzględnić 

stanowiska wszystkich istotnych jego interesariuszy, wyniki 

badania oraz propozycje systemu i założeń polityki państwa, 

które zostaną wypracowane w ramach Projektu „Opracowa-

nie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.

5.2. Rekomendacje 
odnoszące się do 
przyszłych badań 
poradnictwa:

•	poszerzenie i pogłębienie badań opinii na temat obecnego 

i przyszłego kształtu PPiO środowisk prawniczych i przedsta-

wicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy mają istotny wpływ 

na funkcjonowanie poradnictwa;

•	pogłębienie w przyszłości badania tych podmiotów, któ-

re nie zostały objęte badaniem, a które udzielają informacji 

i porad w zakresie stosowania prawa. Dotyczy to na przykład 

wydzielonej administracji skarbowej, która z uwagi na swo-

ją specyfikę i odrębne regulacje prawne dotyczące udzielania 

informacji podatkowych nie była badana. Warto byłoby tak-

że pogłębić badanie tych podmiotów, które choć znalazły się 

w próbie badawczej, to zadeklarowały, że nie świadczą PPiO. 

Dotyczy to urzędów marszałkowskich i urzędów wojewódz-

kich, które – analogicznie do biur obsługi interesantów w są-

dach – mają wydziały czy też biura spraw obywatelskich;

•	wątkiem, który nie został uwzględniony w przeprowadzonym 

badaniu, a który zasługuje na przyjrzenie się w kontekście 



35

przyszłego systemu PPiO jest pomoc prawna dla Polaków 

poza granicami państwa, tym bardziej że coraz częściej do-

chodzą sygnały o potrzebie zorganizowania w sposób syste-

mowy tego typu wsparcia;

•	poza kwestią równego dostępu do usług prawniczych syste-

matycznego badania wymagają także inne czynniki generu-

jące zidentyfikowane w raporcie wykluczenie prawne: nie-

pełnosprawność, podeszły oraz młody wiek, analfabetyzm 

funkcjonalny, problem zadłużeń, itp. Skala natężenia czyn-

ników utrudniających korzystanie z systemu sprawowania 

prawa powinna być przedmiotem cyklicznej, pogłębionej ob-

serwacji;

•	także stałym monitoringiem powinien być objęty stan wie-

dzy i świadomość prawa Polaków;

•	pogłębienia wymagają także kwestie związane z określeniem 

potencjalnego popytu na bezpłatne usługi poradnicze;

•	trudnym, ale ważnym wyzwaniem jest także określenie rze-

czywistych kosztów świadczenia usług poradniczych. 
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Publikacja w sposób kompleksowy opisuje najważniejsze aspek-

ty funkcjonowania poradnictwa prawnego i obywatelskiego 

w Polsce. Po raz pierwszy podjęte na szeroką skalę ogólnopol-

skie badanie tej problematyki pozwoliło opisać obecny stan 

poradnictwa prawnego i obywatelskiego, z uwzględnieniem 

perspektyw różnych aktorów społecznych: usługodawców, 

beneficjentów i instytucji wspierających. Poza głównymi wnio-

skami, analizowany jest też potencjał zmian, w tym społeczne, 

prawne i finansowe uwarunkowania przyszłego rozwoju porad-

nictwa. Publikacja przybliża najważniejsze tezy i rekomendacje 

sformułowane przez autorów badania, które jednocześnie 

stanowią ważny głos w dyskusji nad potrzebą wprowadzenia 

w Polsce systemu bezpłatnej pomocy prawnej.
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