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Poradnictwo
obywatelskie
i pomoc prawna pro
bono

dr Marek Rymsza
poradnictwo obywatelskie i niekomercyjne poradnictwo prawne to usługi, bez
kTórych trudno sobie wyobrazić trzeci sektor w państwie demokratyczNym.
poradnictwo ma bogatą tradycję, zwłaszcza w kulturze anglosaskiej. W polsce to
stosunkowo nowa forma aktywności pozarządowej, a jej znaczenie JEST związane
z niedorozwojem poradnictwa w publicznym systemie usług.

ǛǛAutor jest socjologiem,

redaktorem naczelnym
kwartalnika „Trzeci
Sektor”, pracownikiem
Instytutu Stosowanych
Nauk Społecznych
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Warszawskiego,
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Publicznych. Specjalizuje
się w zagadnieniach
polityki społecznej
oraz w problematyce
organizacji
pozarządowych
i społeczeństwa
obywatelskiego.

O

ddajemy do rąk czytelników kolejny numer specjalny kwartalnika „Trzeci Sektor”, który zamyka serię pięciu edycji specjalnych pisma, zaplanowaną na lata 2010–2014. Przypomnijmy, że dwa pierwsze numery
specjalne – wydane odpowiednio w końcu 2010 i 2011 roku – poświęciliśmy ogólnej problematyce współpracy międzysektorowej1. Zagadnienie
współdziałania organizacji sektora obywatelskiego z podmiotami publicznymi kontynuowaliśmy w następnych numerach specjalnych, koncentrując jednak analizy na aktywności organizacji pozarządowych w wybranych obszarach: trzeci numer specjalny,

1
„Trzeci Sektor”, numer specjalny 2010/2011, temat przewodni: „Jak współpracować. Administracja publiczna – sektor pozarządowy”; „Trzeci Sektor”, numer specjalny 2011/2012, temat przewodni: „W stronę partnerskiej
współpracy”.
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z końca 2012 roku, dotyczył więc obszaru pracy socjalnej2, czwarty zaś, opublikowany pod koniec 2013 roku
– pracy z rodziną (asystentury rodziny, choć nie tylko)3.
Obecny, piąty numer specjalny, podejmuje do tej pory
właściwie nieobecną na łamach kwartalnika problematykę poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Został
on przygotowany w ramach projektu, którego założenia omawia Marcin Waszak4. I znów, tak jak w dwóch
poprzednich numerach specjalnych, koncentrujemy
analizy na działaniach usługodawczych prowadzonych
przez organizacje pozarządowe, ale pozycjonowanych
względem zaangażowania odpowiednich podmiotów
sektora publicznego.
Poradnictwo obywatelskie i prawne
– podobieństwa i różnice

Rozwój poradnictwa obywatelskiego przypomina ewolucję pracy socjalnej i asystentury rodziny – zapoczątkowane przez społeczników działania, po ich przetestowaniu i spożytkowaniu doświadczeń, przejęły
dopiero instytucje publiczne. Stanowiło to empiryczne
potwierdzenie innowacyjnej funkcji niezależnych podmiotów non profit w zakresie usług pożytku publicznego5. O ile jednak przyswojenie praktycznych doświadczeń społeczników – połączone z instytucjonalizacją
pomagania jako konsekwencją wkroczenia państwa do
„akcji socjalnej” – uczyniły z pracy socjalnej odrębną,
usankcjonowaną prawnie w wielu krajach profesję pomocową (helping profession)6 lub – jak wolą niektórzy
– profesję społeczną7, a asystentura rodziny wkroczyła (przynajmniej w Polsce) na analogiczną „trajektorię”
profesjonalizacji, o tyle poradnictwo obywatelskie pozostaje w dużej mierze praktyką nieuzawodowioną.
Specjaliści świadczący pomoc w ramach poradnictwa obywatelskiego, którzy pracują w punktach poradniczych prowadzonych przez stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje non profit, są zwykle określani jako
doradcy. „Doradca”, podobnie jak „konsultant”, to jednak termin bardzo pojemny, opisujący jedynie ogólny
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profil aktywności specjalisty – w tym wypadku: (1) samodzielne działanie, polegające na udzielaniu porad
(2) ukierunkowanych na dobro klienta, ale (3) bez przejmowania odpowiedzialności za decyzje podejmowane
przez tego klienta na podstawie uzyskanych informacji (tym bardziej zaś za skutki tych ostatnich). Termin
„doradca” nie zawiera jednak żadnej asocjacji branżowej, nie zakreśla więc pola merytorycznego, na którym
się doradza, a tym samym nie definiuje konkretnej tożsamości zawodowej. Mówiąc najkrócej, doradca to raczej funkcja, stanowisko pracy – podobnie jak menedżer
czy dyrektor – niż określony zawód. Również w wypadku
porad obywatelskich nic tutaj nie zmienia lingwistyczna
adekwatność terminu „doradca”, związana ze wspólnym
rdzeniem słów „porady” i „doradzanie”.
Nie jest to przypadek. W określeniu „porada obywatelska” więcej treści merytorycznej niesie ze
sobą przymiotnik „obywatelska” niż rzeczownik „porada”. Określenie konkretnego katalogu porad jako
„obywatelskich” przybliża nam przy tym zarówno merytoryczny obszar tych usług (oznacza doradztwo w zakresie uprawnień obywatelskich), jak i określony (obywatelski) etos udzielania wsparcia potrzebującym.
Porady obywatelskie dotyczą bowiem zakresu korzystania przez obywateli z przysługujących im praw obywatelskich, a więc roszczeń wobec państwa, jakie wynikają (w ustroju demokratycznym) z tytułu nadanego
im przez to państwo obywatelstwa i związanego z tym
członkostwa jednostek w politycznej wspólnocie – społeczeństwie obywatelskim. Porada obywatelska ma
jednak wymiar obywatelski w aspekcie nie tylko formalnoprawnym, ale także normatywnym, gdyż zarówno korzystanie z niej, jak i jej świadczenie jest przejawem „uobywatelniania się” jednostek. Innymi słowy,
dzięki poradom obywatelskim ludzie rozpoznają swoje
obywatelstwo jako określony status formalnoprawny,
jednocześnie zaś dzięki nim kształtuje się w społeczeństwie kultura obywatelska. Mocno podkreśla ten aspekt
Andrzej Kojder, mówiąc w publikowanej na łamach
tego numeru pisma dyskusji redakcyjnej o edukacyjnej

„Trzeci Sektor”, numer specjalny 2012/2013, temat przewodni: „Praca socjalna w organizacjach pozarządowych”.
„Trzeci Sektor”, numer specjalny 2013/2014, temat przewodni: „Jak wspierać rodziny?”.
Przywołując artykuły zamieszczone w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor”, wymieniam tylko nazwiska ich autorów. W wypadku pozostałych publikacji podaję w przypisach ich pełne noty bibliograficzne.
5
Szerzej na ten temat – por. S.P. Osborne, L. Brown (red.): Handbook of Innovation in Public Services, Edward Elgar, Cheltenham–Northampton, MA 2013,
cz. V: Collaboration. Networks, Co-production and the role of the third sector in innovation in public services.
6
Por. B. DuBois, K.K. Miley: Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, przeł. K. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 1999.
7
Por. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner, J. Piekarski (red.): Profesje społeczne w Europie. Z problemów kształcenia i działania, Wydawnictwo Naukowe
„Śląsk”, Katowice 2001.
2
3
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funkcji poradnictwa obywatelskiego. W poradnictwie
obywatelskim nie chodzi bowiem o merkantylnie zorientowane usługi „optymalizacyjne”, a więc na przykład o szukanie w systemie podatkowym rozwiązań
i luk, aby bez naruszenia litery prawa odprowadzać fiskusowi jak najniższe daniny. Korzystanie z praw obywatelskich jest, można tak powiedzieć, osadzone aksjologicznie – ma być formą zachowania obywatelskiego
per se. Jeśli nawet jest ono skierowane przeciw aparatowi państwa, to – podobnie jak nieposłuszeństwo
obywatelskie – dzieje się tak dlatego, że źle ten aparat
funkcjonuje, nie zaś dlatego, że zakłada się sprzeczność
interesów obywateli i państwa. Tym samym ideowe
zaangażowanie w świadczenie porad obywatelskich na zasadzie pracy wolontariackiej, pro bono, jest
wprost manifestacją postaw obywatelskich.
Nieco inaczej ma
się rzecz z niekomercyjnym poradnictwem stricte prawnym. Tutaj profesja
specjalistów udzielających
porad jest oczywista: są to
prawnicy. Tyle że pomoc
prawna jest tu świadczona w logice nierynkowej – jest
dostępna dla klientów za darmo lub przy niewielkiej
odpłatności zryczałtowanej. Odbiorcami wsparcia są
bowiem osoby, których nie stać na skorzystanie z usług
prawniczych oferowanych na rynku. Prawnicy udzielający niekomercyjnych porad prawnych mogą pracować
pro bono (bez wynagrodzenia) lub być wynagradzani (ale według stawek nierynkowych) przez podmioty organizujące pomoc prawną dla ludzi ubogich. Takimi podmiotami pośredniczącymi są stowarzyszenia
i fundacje, a także parafie, przy których działają punkty udzielające bezpłatnych porad prawnych. Specyficzną formą wsparcia są również tak zwane kliniki prawa
funkcjonujące przy uczelniach, w których porad prawnych udzielają studenci prawa pod nadzorem pracowników naukowych z wydziałów prawa i współpracujących z klinikami prawników praktyków.
Poradnictwo obywatelskie i poradnictwo prawne są ze sobą powiązane. Relację między obiema formami wsparcia można jednak widzieć różnie. Uczestnicy
wspomnianej już dyskusji redakcyjnej reprezentują
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trzy podejścia. Zdaniem Andrzeja Kojdera, „pojęcie
poradnictwa obywatelskiego zawiera w sobie pojęcie
poradnictwa prawnego”, gdyż „nie ma takich kwestii
dotyczących obywateli, które by nie angażowały jakiś
zagadnień o charakterze prawnym”, ponadto „samo
pojęcie obywatelstwa także jest pojęciem prawnym”,
chociaż „wykracza poza prawo”.
Dla Witolda Klausa „poradnictwo prawne i obywatelskie to są dwa różne działania, które mają
pewne punkty zbieżne. Poradnictwo obywatelskie [...] to
informacja prawna poszerzona o porady, jak dawać sobie
radę z doświadczanymi problemami”. Dobrym przykładem jest, zdaniem Witolda
Klausa, wsparcie dla dłużników
mieszkaniowych:
„Gdy przychodzi do biura [porad obywatelskich]
osoba, która ma zadłużone
mieszkanie, to czasem naprawdę nie potrzebuje ona
porady prawnej, tylko rozsądnej rady. Prawnik w ogóle może nie być potrzebny,
a mógłby nawet zaszkodzić
jednostronną interpretacją
problemu”. Innymi słowy,
„informacji prawnej może
udzielić zarówno prawnik, jak i odpowiednio przygotowana osoba bez wykształcenia prawniczego. Kiedy jednak mamy do czynienia z poradą prawną czy – na kolejnym etapie – z kwalifikowaną pomocą prawną, wówczas
jest oczywiste, że musi ich udzielać wyłącznie prawnik”.
Dlatego poradnictwo prawne jest, konkluduje Witold
Klaus, czynnością zawodową stricte prawniczą, choć
jednocześnie obejmuje szerszy zakres czynności wspierających niż poradnictwo obywatelskie.
Cezary Walendzik uważa zaś, że wrażliwi społecznie prawnicy „są w stanie patrzeć szerzej na problemy ludzi. Jeśli jest problem prawny, który można
rozwiązać, potrafią go szybko wyłuskać, jeśli jednak
takiego rozwiązania nie widzą, wkraczają na pole porad obywatelskich”. Dlatego uznaje, że „każda porada
prawna ma charakter obywatelski”, choć jednocześnie
„trudno [...] wskazać poradę obywatelską, która nie jest
związana choćby częściowo z prawem”. Tak więc „nie
powinno się tych pojęć rozdzielać, a jeśli już, to i tak
w praktyce powinny one ściśle współgrać – dla dobra
obywatela”.

Ideowe zaangażowanie
w świadczenie porad
obywatelskich na zasadzie
pracy wolontariackiej, pro
bono, jest manifestacją
postaw obywatelskich
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Trzy sieci poradnicze

W praktyce żaden podmiot świadczący w trybie niekomercyjnym usługi poradnicze dla niezamożnej ludności nie rozdziela ściśle poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Choć jednocześnie można zauważyć, że
poszczególne podmioty specjalizują się bardziej w jednym lub drugim rodzaju usług, tym samym – chcąc nie
chcąc – uznają ich odmienny charakter. Z trzech sieci skupiających trzeciosektorowe organizacje poradnicze w Polsce, scharakteryzowanych w opracowaniu
Marty Święckiej, dwie – Związek Biur Porad Obywatelskich i Federacja Konsumentów – są wychylone bardziej w stronę poradnictwa obywatelskiego, trzecia zaś
– sieć uniwersyteckich poradni prawnych – koncentruje się na poradach stricte prawnych.
Obywatelski profil działalności ruchu konsumenckiego może budzić pewne wątpliwości. W państwach o zakorzenionej gospodarce rynkowej rośnie
społeczna świadomość, że turbokapitalizm8 przełomu
XX i XXI wieku niszczy tkankę obywatelską społeczeństwa jako wspólnoty politycznej, a na poziomie jednostkowym – używając parafrazy Benjamina Barbera – prowadzi do tego, że konsument coraz mocniej unicestwia
obywatela9. Tego typu lewicowo zorientowana krytyka
kapitalizmu – po okresie pewnej fascynacji polskich elit
politycznych i opiniotwórczych ideologią liberalną10
– także w Polsce coraz mocniej przenika do dyskursu
publicznego. Warto więc mieć na uwadze, że początki
polskiej Federacji Konsumentów sięgają 1981 roku, gdy
w ramach ruchu pierwszej „Solidarności” (1980–1981)
starano się wzmocnić obywatela w kontaktach z administracją państwa, które w ramach gospodarki centralnie planowanej było monopolistą również na rynku,
praktyka realnego socjalizmu tworzyła zaś ogromną
przepaść między formalnymi uprawnieniami obywateli a ich rzeczywistą, upośledzoną pozycją w zetknięciu
z aparatem państwa.
Z kolei sieć biur porad obywatelskich powstała w pierwszej dekadzie transformacji przy wykorzystaniu doświadczeń brytyjskich, które z dużym
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znawstwem przybliża czytelnikowi na łamach kwartalnika Tomasz Kaźmierczak, socjolog osobiście zaangażowany ( jako wieloletni prezes jednego z warszawskich stowarzyszeń) w upowszechnianie poradnictwa
według metodyki biur porad obywatelskich. Metodyka
ta silnie akcentuje obywatelski charakter udzielanych
porad. Stanowi o tym programowe połączenie profesjonalnego wymiaru usług z szeroką ich dostępnością
(dla wszystkich potrzebujących), przy zachowaniu niezależnej pozycji doradców względem administracji
państwowej i biznesu oraz przestrzeganiu przez doradców zasady poufności w kontaktach z klientami. Istotny jest tutaj także element empowermentu, polegający
na tym, że doradca nie przejmuje odpowiedzialności
za decyzje klientów, gdyż te – podejmowane „na własny rachunek” po zasięgnięciu fachowej porady – mają przywracać ludziom spychanym na margines życia
społecznego kontrolę nad własnym życiem i poczucie
sprawstwa. Mają ich, mówiąc najkrócej, upodmiotowić
i właśnie uobywatelnić. Stąd, zdaniem Tomasza Kaźmierczaka, biura z tej sieci celniej byłoby określać jako obywatelskie biura porad niż – jak to jest obecnie
– biura porad obywatelskich.
Tak czy inaczej, warto odróżnić biura skupione w Związku Biur Porad Obywatelskich od funkcjonujących poza siecią i nieprzestrzegających sieciowych
standardów jakości „zwykłych” biur i punktów porad obywatelskich. Pojawiły się one w Polsce w ostatniej dekadzie wraz z dostępnością funduszy unijnych
na udzielanie poradnictwa prawnego. Niestety, w trybie urzędniczym uznano, że nie ma sensu wspierać rozwoju funkcjonującej już sieci poradniczej11, w wyłanianiu nowych lokalnych „operatorów” warto się zaś
posłużyć quasi-rynkowymi, ale kontrolowanymi przez
administrację narzędziami konkursowo-przetargowymi. W rezultacie, jak zaznacza w dyskusji redakcyjnej Witold Klaus, zamiast wzmocnić rozwój sieci
poradniczej, mającej już wypracowany i przetestowany know-how, w dodatku silnie osadzony w aksjologii
obywatelskości, dofinansowano liczne nowo powstające placówki, prowadzone w logice projektowej przez

Por. E. Luttwak: Turbokapitalizm, przeł. E. Kania, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
9
B. Barber: Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, przeł. H. Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie
Muza SA, Warszawa 2008.
10
Szerzej na ten temat – por. T. Kowalik, www.polskatransformacja.pl, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2009.
11
Najlepszym sposobem wydaje się tutaj rozwiązanie regrantingowe, w ramach którego fundusze publiczne byłyby przekazywane organizacjom koordynującym funkcjonowanie poszczególnych sieci, te zaś rozdysponowywałyby je między poszczególne organizacje członkowskie świadczące usługi poradnicze
niezamożnej ludności.
8
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organizacje ukierunkowane na sprawną konsumpcję
(w języku programów operacyjnych – absorpcję) środków publicznych, jakimi są fundusze unijne.
Niestety, nie jest to pojedynczy błąd planistyczny administracji państwowej, ale egzemplifikacja szerszego problemu stosowania nieracjonalnych mechanizmów alokacyjnych. W kończącym się
właśnie unijnym okresie programowania 2007–2013
próbowano bowiem za pomocą mechanizmów quasi-rynkowych wspierać rozwój kapitału społecznego.
Rezultaty są mocno ograniczone, gdyż podstawą
kapitału społecznego jest
uogólnione zaufanie12, będące wytworem długookresowej
partnerskiej
współpracy, nie zaś konkurencja połączona z biurokratycznymi rozstrzygnięciami. Wypada mieć
nadzieję, że w kolejnym
okresie
programowania
w ramach programów operacyjnych zostanie rozwinięty w Polsce mechanizm
regrantingu, zapewniający
większe szanse na wykorzystywanie i wzmacnianie partnerskich więzi poziomych, upowszechnianie sprawdzonych inicjatyw metodą sieciowania – przy zapewnieniu zakorzeniania
nowych inicjatyw w szerszych strukturach społecznych – i wychodzenie poza logikę aktywności czysto
projektowej, podejmowanej okresowo na czas wydatkowania pozyskanych funduszy.
O ile poradnictwo obywatelskie jest wzorowane w Polsce na rozwiązaniach brytyjskich, o tyle uniwersyteckie kliniki prawa nawiązują – jak pokazuje
Małgorzata Wysoczyńska – do rozwiązań wypracowanych w Stanach Zjednoczonych i w Republice Południowej Afryki. Przy czym, co może wydać się polskiemu czytelnikowi zaskakujące, bliżej nam do tych
drugich niż do tych pierwszych. Tak czy inaczej, są to
wzory anglosaskie, wyrosłe z kultury prawnej opartej
na precedensie. Wzory te wiążą edukację prawniczą za
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pomocą metod aktywizujących z działalnością usługową pro bono na rzecz potrzebujących.
Amerykańskim uczelnianym klinikom prawa bliżej jest bowiem do świata korporacji – renomowane uniwersytety w dużej mierze funkcjonują
tam jak przedsiębiorstwa. Jednocześnie w komercyjnych kancelariach prawniczych żywe są wzory zaangażowania wolontariackiego (pro bono) jako aktywności uzupełniającej, stanowiącej – cenną wizerunkowo
– przeciwwagę dla jednoznacznie merkantylnie zorientowanego podstawowego
nurtu zaangażowania firm
prawniczych. Rozwiązania
południowoafrykańskie
bliższe są logice działalności pozarządowej. I właśnie
dlatego (a także ze względu
na słabiej rozwinięte w Polsce niż w Stanach Zjednoczonych działania pro bono
w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu)
polskie uniwersyteckie poradnie prawne skorzystały
z tych rozwiązań. Jak jednak zaznacza Paweł Wiliński w rozmowie z Marcinem Waszakiem, działania prospołeczne są coraz
mocniej doceniane przez czołowe polskie kancelarie
prawne, czego odzwierciedleniem jest między innymi
rosnący z roku na rok prestiż konkursu „Prawnik Pro
Bono”.

Wzory anglosaskie
wiążą edukację
prawniczą za pomocą
metod aktywizujących
z działalnością usługową
pro bono na rzecz
potrzebujących

O właściwą politykę państwa

Bezpłatne poradnictwo jest także świadczone przez
instytucje publiczne, takie jak Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich i biura jego pełnomocników terenowych czy ośrodki pomocy społecznej. Relację między usługodawcami publicznymi i niepublicznymi Tomasz Schimanek określa jako koegzystencję. Nie jest
to ani rywalizacja, ani systemowa współpraca, ale stan
pośredni: funkcjonowanie równoległe. Przy czym Tomasz Schimanek podkreśla, że organizacje poza-

12
Por. R. Putnam: Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sadura, S. Szymański, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
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rządowe są ważnym zbiorowym podmiotem dopełniającym system, gdyż świadczą pomoc w obszarach,
w których istnieją luki w systemie publicznym. Jest to
przede wszystkim pomoc kierowana do określonych
grup klientów o specyficznych ograniczeniach, dysfunkcjach czy problemach życiowych.
Anna Krajewska, przybliżając wyniki badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, wskazuje, że trudno
mówić o funkcjonowaniu
w Polsce publicznego darmowego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Obowiązek
wspierania przez państwo
rozwoju poradnictwa pozarządowego w tym obszarze
jest zatem oczywisty, ale
zaangażowanie podmiotów pozarządowych również trudno, zdaniem Anny Krajewskiej, uznać za
„systemowe”. Szczegółowe
uwagi dotyczące praktyki
wzajemnego pozycjonowania usługodawców publicznych i niepublicznych formułowane przez Annę
Krajewską współbrzmią
jednak z opiniami zawartymi w artykule Tomasza
Schimanka.
Tomasz Schimanek ogólnie docenia pozycjonowanie działań organizacji pozarządowych, przy czym zaznacza, że
instytucje publiczne w większym stopniu powinny
doceniać znaczenie specjalistycznych „nisz” poradnictwa pozarządowego, wzmacniając je jako ważne
elementy ogólnego systemu poradnictwa. Wskazuje
jednak także inny możliwy, a nawet bardziej pożądany scenariusz rozwoju systemu poradniczego – bezpośrednią współpracę partnerską podmiotów z obu
sektorów, obejmującą wymianę doświadczeń, informacji o klientach, zwłaszcza zaś wzajemne „przekierowywanie” klientów – tak aby mogli otrzymać porady najbardziej adekwatne. Rozwój takiej partnerskiej

od redakcji
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współpracy wymagałby stworzenia mechanizmów finansowego wsparcia poradnictwa rozwijanego w międzysektorowej „koprodukcji”.
Jednym z warunków współpracy o charakterze systemowym jest zapewnienie odpowiedniej jakości usług świadczonych przez podmioty niepubliczne. Kwestię tę podnosi Agata Winiarska, zauważając,
że poszczególne organizacje poradnicze tworzą własne normy i procedury dzięki gromadzeniu doświadczeń praktycznych, ale kluczową rolę odgrywają tutaj
standardy wypracowywane przez poszczególne sieci poradnicze i tworzący się
system monitorowania ich
przestrzegania.
Robert Krasnodębski wskazuje z kolei podstawowy problem
związany z finansową stroną funkcjonowania bezpłatnego (dla klientów)
poradnictwa – niewłaściwe rozwiązania podatkowe. Jak podkreśla, polski ustawodawca traktuje
świadczenie i korzystanie
z porad prawnych pro bono jako formę wymiany
rynkowej, dlatego nakłada
na usługodawcę obowiązek odprowadzenia podatku VAT ( jeśli jest płatnikiem tego podatku), a na
korzystającego ze wsparcia – obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego. Jest to przejaw swoistej komercjalizacji relacji społecznych przez aparat
państwa, połączonej – paradoksalnie – z nieuznawaniem reguł funkcjonowania wymian rynkowych. Cena usługi na rynku jest bowiem ustalana na zasadzie
wolnej gry sił popytu i podaży jako cena równowagi.
Usługa jest więc warta tyle, ile są za nią w stanie zapłacić korzystający. Korzystającymi z analizowanej tutaj
pomocy prawnej są jednak osoby, których właśnie nie
stać na zakup usług. Można więc powiedzieć, że rynek
wycenia te usługi według stawki zerowej. Rynek, ale
nie fiskus, który VAT nalicza bynajmniej nie według

Dziś rośnie jednak
świadomość, że
działania obywatelskie
i prospołeczne nie zamykają
się w obrębie organizacji
pozarządowych, czyli
zinstytucjonalizowanego
trzeciego sektora
– prowadzą je również
obywatele samodzielnie lub
w ramach struktur i ruchów
niesformalizowanych

Poradnictwo obywatelskie i pomoc prawna pro bono

stawki zerowej13. Także określenie wartości przysporzonej przez korzystającego z usługi odbywa się, jak
zaznacza Robert Krasnodębski, na zasadzie administracyjnej. Przypomina to problem żywności o kończącym się terminie przydatności do spożycia, którą
przez lata bardziej opłacało się w Polsce utylizować
(wówczas produkty, jako niesprzedawalne, były uznawane za pozbawione wartości rynkowej), niż podarować (gdyż wówczas opodatkowywano dar, uznając, że
przekazywana żywność jest warta tyle, ile była warta
w momencie jej wytworzenia). Ujmując to najkrócej,
fiskalizm państwa okazuje się silniejszy niż przysłowiowa zachłanność rynku.
Podtrzymywane status quo jest rezultatem
pewnej indolencji aparatu państwa. Właściwie wszyscy autorzy tekstów zamieszczonych w tym numerze
specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” – z mniej lub
bardziej skrywanym zażenowaniem – zaznaczają, że
prace nad systemowym uregulowaniem bezpłatnego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego są prowadzone od lat, ale bez wymiernego rezultatu. Podejmowane
do tej pory prace można uznać za typowe działania pozorne14. Możemy również mówić o polityce świadomego zaniechania wprowadzenia korzystnych społecznie
rozwiązań. Decydenci publiczni przyjęli bowiem perspektywę, zgodnie z którą jedyną funkcją systemu podatkowego jest funkcja czysto fiskalna. Wszystkie ulgi
czy zachęty podatkowe – będące przecież skutecznymi
narzędziami racjonalnego sterowania konsumpcją, instrumentami wsparcia socjalnego czy wreszcie wspierania przez państwo zachowań prospołecznych (ulgi
podatkowe sprawiają, że działania te mogą być prowadzone po niższych kosztach operacyjnych, a przez to
mieć większy zasięg) – są traktowane przez aparat państwowy (czołową rolę odgrywa tutaj Ministerstwo Finansów) jako zbędne ograniczenie dochodów państwa
z danin publicznych. Funkcjonują więc jakby „punktowo”, tylko tam, gdzie zostały wymuszone przez nacisk opinii publicznej. Jeśli uznano – pod naporem

13
14
15
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obywateli i reprezentujących ich organizacji – że nie
można dłużej opodatkowywać darowizn rzeczowych,
to nie po to, aby zrezygnować z opodatkowania nieodpłatnego wsparcia usługowego. To trzeba, niestety,
„wywalczyć” odrębnymi akcjami obywatelskimi.
Trzeba to jednak uczynić, gdyż porządkowanie
regulacji prawnych należy zacząć od tego, aby państwo
konsekwentnie rozróżniało i odmiennie traktowało
działalność społeczną (obywatelską, pro bono) i działalność gospodarczą. Potrzebna jest i jedna, i druga, ale
dotyczące ich regulacje powinny być odmienne. Równie ważne co spektakularne działania akcyjne są systematyczne działania monitoringowe. Jolanta Arcimowicz pokazuje, jak może być skuteczne – prowadzone
nawet na niewielką skalę, ale właśnie profesjonalnie
i systematycznie – monitorowanie funkcjonowania sądownictwa, co jest zadaniem między innymi Fundacji
Court Watch Polska. Z pewnością przydałby się podobny monitoring „produkcji” prawa podatkowego, a następnie jego stosowania przez aparat skarbowy.
Sytuacja naprawdę może zmienić się na lepsze. Warto bowiem zdać sobie sprawę, że przecież
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku ten
sam ustawodawca w ramach polityki tworzenia przestrzeni dla działań obywatelskich15 uchwalił korzystne regulacje prawne (w tym podatkowe) dla organizacji pozarządowych, przyczyniając się do rozwoju
infrastruktury trzeciego sektora. Dziś rośnie jednak
świadomość, że działania obywatelskie i prospołeczne nie zamykają się w obrębie organizacji pozarządowych, czyli zinstytucjonalizowanego trzeciego sektora – prowadzą je również obywatele samodzielnie lub
w ramach struktur i ruchów niesformalizowanych.
Wsparcia organizacyjnego dla tych działań mogą także udzielać pracodawcy (wolontariat pracowniczy).
Chodzi więc nie tylko o odpowiednie rozwiązania
podmiotowe – kierowane do określonej grupy osób
prawnych, ale także przedmiotowe – przeznaczone
dla określonych kategorii działań.

Możliwe jest zarówno zwolnienie z VAT usług świadczonych w ramach obrotu niekomercyjnego, jak i obłożenie ich stawką zerową.
Charakterystyka działań pozornych – por. J. Lutyński: Nauka i polskie problemy: komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.
Por. M. Rymsza: Polityka państwa wobec trzeciego sektora w Polsce w latach 1989–2006, „Trzeci Sektor” 2006, nr 8.

Pryzmat

Poradnictwo
obywatelskie

o brytyjskim
pomyśle służby
społecznej

i jej
polskiej
wersji

dr Tomasz Kaźmierczak
Blisko Dwudziestoletnie doświadczenia poradnictwA obywatelskiego w Polsce
dowodzą, Co dostrzeżono już wcześniej w Wielkiej Brytanii, że jest to rodzaj usług
społecznych niezwykle użytecznych – i to właśnie w takiej formule, w jakiej są
one świadczone: dostępne dla każdego, bezpłatne, bezstronne, niezależne,
poufne.

ǛǛAutor jest socjologiem,

politykiem społecznym,
adiunktem w Instytucie
Profilaktyki Społecznej
i Resocjalizacji Uniwersytetu
Warszawskiego, ekspertem
Instytutu Spraw Publicznych,
prezesem zarządu
Stowarzyszenia Centrum
Informacji Społecznej CIS,
prowadzącego w Warszawie
Biuro Porad Obywatelskich
zrzeszone w Związku Biur
Porad Obywatelskich.
Zajmuje się problematyką
pomocy społecznej, służb
społecznych, pracy socjalnej
oraz ekonomią społeczną
i rozwojem społeczności
lokalnych.

P

oradnictwo obywatelskie jest usługą społeczną świadczoną w Polsce już
od blisko dwudziestu lat, ale wciąż mało znaną. A szkoda. W Wielkiej Brytanii, gdzie zostało ono wymyślone i rozwinięte na skalę – patrząc z polskiej perspektywy – trudną do wyobrażenia, jest to zdecydowany lider pod
względem pomocności, dostępności, profesjonalności, skuteczności, renomy i odpowiedzialności na liście działań o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych
przez tak zwany sektor ochotniczy (voluntary sector – brytyjskie określenie trzeciego
sektora)1. Jakże mocne muszą być przesłanki takiej oceny. Kiedy się jednak zna ten rodzaj usług i rozumie jego sens, wówczas ocena ta nie zaskakuje. Potencjał usług poradnictwa potwierdzają także polskie doświadczenia, choć na tle brytyjskim są one stosunkowo niewielkie.

1
Citizens Advice Introduction to the service 2010/11 (polskie tłumaczenie – Porady obywatelskie. Wprowadzenie
do usług 2010/2011 – jest dostępne na stronie internetowej: http://www.inpris.pl).

Poradnictwo obywatelskie – o brytyjskim pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji

W niniejszym opracowaniu – zgodnie z jego tytułem – chciałbym, po pierwsze, przybliżyć fenomen poradnictwa obywatelskiego w formie, w jakiej
ukształtowało się ono w Wielkiej Brytanii, po drugie,
pokazać jego polską wersję2.
Z powodów, o których za chwilę, warto na wstępie przytoczyć pewien cytat. „Dla nas, Polaków mieszkających na Wyspach [Brytyjskich] – pisze na blogu
polski imigrant, kierując te słowa do mniej zorientowanych rodaków – problemem jest zaadaptowanie się
do wszystkich obowiązujących tu przepisów i regulaminów. Bardzo często z tego powodu mamy różne problemy lub nieprzyjemności. [...] Oczywiście w drobnych sprawach na pewno sobie poradzimy. Gorzej jest,
jeśli problemy są poważniejsze i wymagają dobrej znajomości tutejszego prawa. W takiej sytuacji nasz rodak
radzi zwrócić się do instytucji, która za darmo pomaga
ludziom rozwiązywać ich najprzeróżniejsze problemy.
Instytucja ta nazywa się Citizens Advice Bureau. Ma
za zadanie udzielać wszystkim darmowej porady, niezależnie od tego, czy są to problemy natury prawnej, finansowej lub jakiejkolwiek innej. Wszystko, co musimy
zrobić, to znaleźć ich biuro w naszej okolicy i umówić
się na spotkanie. Czasami trzeba dość wcześnie się do
nich wybrać, żeby załapać się do kolejki. Na ogół mają krótkie godziny otwarcia, raz lub dwa razy w tygodniu, a osób potrzebujących pomocy jest bardzo dużo.
Dlatego trzeba być trochę przed otwarciem, żeby mieć
pewność, że będziemy przyjęci tego samego dnia. Dodatkowym plusem jest to, że zatrudniają także polski
personel, więc ci, którzy nie mówią po angielsku, też
mogą skorzystać z pomocy”3.
Zamieszczam ten cytat, ponieważ zawiera on
bardzo trafne – sformułowane co prawda w potocznym języku polskim, ale z pozycji insidera – określenie,
czym jest, w jakim celu istnieje i jak funkcjonuje poradnictwo obywatelskie (citizens advice), od 75 lat oferowane w Wielkiej Brytanii przez sieć biur porad obywatelskich (citizens advice bureaux).
Odwołanie się do potoczności nie jest przypadkowe, ma bowiem podkreślić, że korzystanie
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z poradnictwa obywatelskiego jest jakby wpisane
w codzienne życie mieszkańców Wielkiej Brytanii, same zaś biura stanowią naturalny element infrastruktury społecznej niemal każdej społeczności („okolicy”). Dość powiedzieć, że (dane za 2012 rok) na terenie
Anglii i Walii poradnictwo obywatelskie jest świadczone w ponad 3,3 tysiąca lokalizacji, pokrywających
98% wspomnianego obszaru (dla porównania – sieć
sklepów „Żabka” liczy w całej Polsce, porównywalnej
pod względem wielkości terytorium – około 3,2 tysiąca placówek), z oferowanych w nich usług skorzystały
w 2012 roku ponad 2 miliony osób, którym doradzono, jak zaradzić w 6,6 miliona zgłoszonych przez nich
problemów. Należy dodać, że od kilku lat porad i informacji udziela się także za pośrednictwem portalu
internetowego – w 2012 roku z tej formy poradnictwa
obywatelskiego skorzystało 11,5 miliona osób4. Wobec
tej skali działań nie dziwi, że – jak pokazują badania
– o poradnictwie obywatelskim słyszało 97% Brytyjczyków, 76% ufa w jego niezależność i bezstronność,
a 41% deklaruje, że w jakimś momencie swojego życia
z niego korzystało5.
Zapewne miejsce, jakie w życiu mieszkańców Anglii i Walii zapewniły sobie biura porad obywatelskich, byłoby inne, gdyby nie dostępność i wysoka jakość świadczonych przez nie usług. W badaniach
satysfakcji klientów, którymi objęto 5% populacji
osób korzystających z poradnictwa obywatelskiego
w 2012 roku, 95% respondentów zadeklarowało ogólne
zadowolenie z usługi, 95% było usatysfakcjonowanych
uzyskaną informacją i poradą, 93% oceniło, że dostęp
do usług jest łatwy, 96% przyznało, że będzie korzystać
z usług w przyszłości i rekomendować je innym6. Tak
wysokie wskaźniki zadowolenia z poradnictwa obywatelskiego to z pewnością nie tylko skutek kompetencji
doradców i dobrego zarządzania biurami. Jak się wydaje, jest to przede wszystkim wynik trafności samego
pomysłu – właściwej treści i formy oferowanej usługi
z punktu widzenia potrzeb jednostek i rodzin, żyjących
w coraz bardziej instytucjonalnie skomplikowanej
i złożonej rzeczywistości.

2
Dziękuję Iji Marii Ostrowskiej za skonsultowanie opracowania, wskazanie kilku nieznanych mi faktów i podanie danych ilustrujących rozwój poradnictwa
obywatelskiego w Polsce.
3
Por. http://eporady.blogspot.com/2010_08_01_archive.html [dostęp: 28 lutego 2014 roku].
4
Citizens Advice Introduction to the service 2012/13 – http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/publications/introduction_citizens_advice.htm
[dostęp: 28 lutego 2014 roku].
5
Za: Citizens Advice Introduction to the service 2010/11, op. cit.
6
Citizens Advice client satisfaction 2012/13 – http://www.citizensadvice.org.uk/index/aboutus/outcomes_of_advice.htm [dostęp: 28 lutego 2014 roku].
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Co zatem konstytuuje poradnictwo obywatelskie jako mający wyraźną tożsamość rodzaj usług
społecznych?
Po pierwsze, bardzo szeroki (chciałoby się powiedzieć: pełny) zakres przedmiotowy – w zasadzie nie
ma ograniczeń co do typu problemu, z którym można
przyjść do biura po pomoc,
jego personel jest bowiem
przygotowany „do poradzenia sobie z każdym problemem, z jakim mógł zetknąć się ktokolwiek – od
przekroczenia zadłużenia
i problemów związanych
z zatrudnieniem po skargi konsumenckie i sprawy
mieszkaniowe plus wszystko pomiędzy nimi”7.
Po drugie, właściwie nieograniczony zakres
podmiotowy – do biura porad obywatelskich może
przyjść każdy, niezależnie
od swojego statusu, oferowane w nich usługi są bowiem z zasady nieodpłatne. Warto podkreślić, że
powszechność dostępu jest
od początku immanentną cechą poradnictwa obywatelskiego ( jak pisała autorka pierwszej monografii
biur porad obywatelskich,
w dniu, w którym je otwarto, „Anyone – poor or rich,
educated or illiterate, young or old, native or foreigner
– was welcome” („Każdy, nieważne biedny czy bogaty,
dobrze wykształcony czy nie, młody czy stary, rodowity
Anglik czy obcokrajowiec był mile widziany”)8.
Po trzecie, porady i informacje są udzielane
bezstronnie, co oznacza, że doradcy ani nie oceniają
klientów i ich spraw, ani nie angażują się po którejś ze
stron, w tym zwłaszcza nie stoją na straży interesów instytucji – z zasady są jakby neutralnymi pośrednikami
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w procesie komunikacji między osobami i rodzinami
a instytucjami. Przy czym, co ważne, porady mają charakter poufny w tym sensie, że każdemu, kto z nich korzysta, zapewnia się zachowanie w tajemnicy tego faktu, a także, rzecz jasna, wszystkich informacji, które
zostaną ujawnione doradcom podczas spotkania.
Po czwarte, doradcy nie podejmują za
klientów decyzji, jak należy postąpić w zgłoszonych
przez nich sprawach – wybór sposobu działania i jego realizację z zasady pozostawia się klientom.
Poradnictwo obywatelskie
nie polega zatem na wyręczaniu ludzi w rozwiązywaniu ich problemów
– przeciwnie, chodzi w nim
o wspieranie w procesie samodzielnego radzenia sobie. W ten sposób wzmacnia ono podmiotowość
tych, którzy tracą kontrolę
nad danym obszarem życia lub się boją, że mogą ją
utracić. W uzasadnionych
sytuacjach, gdy na przykład klient nie jest w stanie
wykonać pewnych czynności sam, doradca może to
zrobić za niego, może być
również rzecznikiem jego
uprawnień, nie może jednak stać się jego pełnomocnikiem – tutaj przebiega nieprzekraczalna granica między poradnictwem obywatelskim a kwalifikowanymi
usługami prawnymi.
Po piąte, doradcami są wolontariusze, ale tylko osoby najpierw wybrane w toku dość długiego stażu,
a następnie przeszkolone. Podstawą ich pracy doradczej nie jest jednak to, co „mają w głowie”, lecz bardzo
bogata, stale uaktualniana, kompetentnie przygotowywana i zarządzana baza informacyjna, zawierająca

Wartość
i znaczenie poradnictwa
obywatelskiego bierze
się stąd, że każdemu,
komu brakuje kompetencji
poruszania się
w zinstytucjonalizowanym
świecie, pozwala ono je
nabyć, co jest warunkiem
pokonywania trudności
i minimalizowania
problemów

Porady obywatelskie. Wprowadzenie do usług 2010/2011, op. cit., s. 5.
M. Brasnett: The Story of Citizens Advice Bureaux, The National Council of Social Service, London 1964 (za: The story of influence, s. 10 – https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/225910/09_Story_of_influence.pdf [dostęp: 28 lutego 2014 roku], tłumaczenie własne).
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regulacje o zasięgu zarówno ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Jakość usług opiera się zatem na dwóch filarach: kompetencjach doradczych (rodzaj umiejętności
interpersonalnych) pracowników biur i bazie informacyjnej, z której korzystają.
Po szóste, troska o powszechną, łatwą dostępność do poradnictwa obywatelskiego – stąd od
początku działanie w ramach sieci biur i świadczenie usług w różnych formach: osobiste (na terenie biura, w innym miejscu publicznym lub w miejscu zamieszkania klienta), telefoniczne i – od czasu rozwoju
technologii informatycznych – pocztą elektroniczną
i za pośrednictwem specjalnego portalu poradniczego
(www.adviceguide.org.uk), stąd również zapewnianie
możliwości skorzystania z porady lub informacji w innych językach niż angielski, aby jego nieznajomość nie
blokowała do nich dostępu.
Powyższa charakterystyka pokazuje, na czym
polega usługa poradnictwa obywatelskiego. W istocie
chodzi o to, żeby niekrępująco („naturalnie”) i możliwe najprościej dostarczać „zwykłym zjadaczom chleba”
pewne quantum wiedzy i umiejętności – czasem większe, czasem mniejsze – niezbędne, aby w zinstytucjonalizowanym świecie, nieprzejrzystym ze względu na złożoność struktur i wielość regulacji, mogli się kompetentnie
poruszać: skutecznie zaradzać doświadczanym trudnościom i problemom (których zresztą świat instytucji
sam jest często źródłem) oraz – jeśli tylko jest to realnie
możliwe – rozwiązywać je lub choćby minimalizować ich
skutki. Wartość i znaczenie poradnictwa obywatelskiego
bierze się stąd, że każdemu, komu tych kompetencji poruszania się w zinstytucjonalizowanym świecie brakuje,
pozwala ono je nabyć, co jest warunkiem pokonywania
trudności i minimalizowania problemów.
Oczywiście można żyć bez biura porad obywatelskich w bliskiej okolicy i jakoś znosić kłopoty, istnieje jednak wówczas wysokie ryzyko ich pogłębiania się
i multiplikowania. Trzeba pamiętać, że nierozwiązane
problemy mają swoje oczywiste negatywne następstwa
w skali i mikro, i makro. Dla przeżywających je jednostek i rodzin oznacza to obniżanie się jakości życia i narastające cierpienie, z wszelkimi tego konsekwencjami
dla indywidualnego dobrostanu i sprawności w odgrywaniu ról społecznych, z kolei dla społeczeństwa
– utrwalanie się (pogłębianie się) nierówności, przyzwolenie na procesy społecznego wykluczania z ich
makrostrukturalnymi następstwami ekonomicznymi
i politycznymi.
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Mając w pamięci naszkicowane wyżej mikroi makrostrukturalne aspekty poradnictwa obywatelskiego, przy odrobinie „socjologicznej wyobraźni”
łatwo zauważyć, że z punktu widzenia funkcjonowania systemu społecznego sens i znaczenie poradnictwa obywatelskiego wykracza daleko poza granice aktu indywidualnej pomocy. Gdy mianowicie jego rozwój
osiągnie już efekt skali, co bez wątpienia nastąpiło
w Wielkiej Brytanii, można w nim dostrzec ważny mechanizm samoregulacji, który zapobiega pojawianiu się
(narastaniu) dysfunkcji społecznych przez to, że korekcja jest przeprowadzana u podstaw ładu społecznego, na poziomie codziennych relacji „obywatele – instytucje publiczne i prywatne”. Poradnictwo obywatelskie
z pewnością nie stanowi panaceum, nie ma także miary, żeby oszacować, jak bardzo skutecznie udaje mu się
tę profilaktyczną funkcję pełnić, ale bez wątpienia jest
to jeden z ważnych środków redukowania wielu negatywnych zjawisk w pewnym sensie od zarania i usprawniania systemu społecznego jako całości. W oficjalnej
misji służby poradnictwa obywatelskiego nazywają to
działaniem na rzecz bardziej godziwego (sprawiedliwego) społeczeństwa (to make society fairer) i wskazują
dwa podstawowe sposoby osiągnięcia tego celu:
–– dostarczanie porad ludziom, którzy ich potrzebują
w związku z doświadczanymi problemami,
–– usprawnianie polityk i praktyk, które wywierają
wpływ na życie jednostek i rodzin.
O pierwszym sposobie była już mowa wcześniej, na czym zatem polega usprawnianie polityk i praktyk? Przyjrzyjmy się drugiemu wymiarowi regulatywnej roli poradnictwa obywatelskiego.
System biur porad obywatelskich – oprócz
świadczenia usług doradczych indywidualnym klientom – realizuje jeszcze jeden typ aktywności. Tym razem głównym ich odbiorcą są, ogólnie rzecz ujmując,
władze i instytucje publiczne, działania są zaś podejmowane po to, aby wpływać na prowadzone przez nie
polityki publiczne. Zauważmy, że do ich wykonywania
służby poradnictwa obywatelskiego są wyjątkowo dobrze przygotowane. W biurach bowiem, jakby naturalnie, kumuluje się wiedza o tym, co ludzi boli, co stanowi dla nich problem, czego dotyczą problemy, skąd się
biorą. Zasób ten dla każdego, kto za polityki publiczne w taki czy inny sposób odpowiada i chce je prowadzić dobrze, ma wartość trudną do przecenienia. Właśnie ją miał na myśli Lord Beveridge, mówiąc o biurach,
że są jak „a window through which social workers and
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legislators could see the man in the street” („okno,
przez które pracownicy socjalni i prawodawcy mogą
dostrzec człowieka z ulicy”)9.
Wypada bardzo mocno podkreślić, że od początku istnienia poradnictwa obywatelskiego ta gromadząca się wiedza o ludzkich doświadczeniach jest
w biurach świadomie zbierana, opracowywana i analizowana. Na tej podstawie są formułowane wnioski
dotyczące tego, jaki rzeczywisty wpływ na życie Brytyjczyków mają istniejące regulacje z zakresu polityki społecznej („stare” lub nowo wdrażane), jakie nowe
sprawy wymagają uregulowania i jak powinno ono wyglądać. Co prawda trudno ocenić, czy i ten rodzaj aktywności jest równie skuteczny, jak działalność poradnicza, istnieje jednak wiele dowodów na to, że władze
publiczne rzeczywiście liczą się ze stanowiskiem biur
porad obywatelskich, że – innymi słowy – ich wpływ
na polityki publiczne jest realny. Zilustrujmy to dwoma przykładami, wybranymi z wielu: pierwszy dotyczy
początkowego okresu działalności biur, drugi – ostatnich lat. W latach czterdziestych XX wieku (czasy drugiej wojny światowej i ujawniania się jej skutków) pod
wpływem argumentacji dostarczonej przez biura rząd
uwzględnił dodatkowy przydział odzieży dla kobiet
w ciąży10. W 2011 roku udało się przekonać rząd, aby
odstąpił od redukcji dodatku mieszkaniowego o 10%
w wypadku osób pobierających zasiłek dla poszukujących pracy dłużej niż od dwunastu miesięcy11.
Aby wpływać na działania władz publicznych
(legislacyjne, wykonawcze, kontrolne), służby poradnictwa obywatelskiego stosują wiele metod. Po pierwsze, publikują raporty i opracowania, w których opisują
wyłaniające się kwestie na podstawie rzetelnego materiału faktograficznego (w tym danych liczbowych). Stanowią one często podstawę inicjowania działań przez
instytucje publiczne lub indywidualnych polityków.
Po drugie, prezentują swoje stanowisko w trakcie bezpośrednich spotkań z przedstawicielami władz i instytucji publicznych albo właściwych dla danej sprawy
komisji, w tym parlamentarnych. Po trzecie, organizują kampanie (w tym wypadku, żeby odnieść sukces,
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konieczne jest bardzo staranne przemyślenie i przygotowanie kampanii). Po czwarte, posługując się grupą operujących w parlamencie zawodowych lobbystów,
stosują klasyczny lobbing. Dodajmy, że działania mające na celu współkształtowanie polityk publicznych
są podejmowane na szczeblu zarówno centralnym, jak
i lokalnym. Bardzo często prowadzi się je we współpracy z innymi partnerami społecznymi. Cechą wspólną
tych działań – i źródłem ich wiarygodności – jest to, że
za podstawę mają one materiał dowodowy zbierany „na
samym dole” przez lokalne biura porad obywatelskich.
Na tym również polega, nazwijmy to, ich siła polityczna
– takiego materiału odpowiedzialny polityk czy funkcjonariusz publiczny nie może po prostu zignorować.
Skalę aktywności służb poradnictwa obywatelskiego w relacjach z władzami i instytucjami publicznymi ilustruje następujący szacunek – w latach 2010–
–2011 dzięki staraniom tych służb poprawiono regulacje prawne i praktyki instytucjonalne tak, że stały się
one korzystniejsze dla 6,8 miliona osób12.
Przytoczona wyżej liczba – znów imponująca
– to kolejny wskaźnik skali działalności służb poradnictwa obywatelskiego. Rodzi się w związku z tym pytanie
o to, jak do tego doszło oraz jakie są organizacyjne i materialne podstawy tej działalności.
Na ogół jako moment narodzin biur porad obywatelskich podaje się datę 4 września 1939 roku13. Tego
dnia – nazajutrz po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do
drugiej wojny światowej i cztery dni po jej rozpoczęciu
– na terenie Anglii i Walii swoje drzwi otworzyły pierwsze placówki tego typu. Idea świadomego i celowego
zakładania centrów poradniczych, dostępnych dla każdego, kto nie wie, jak poradzić sobie z problemem, jest
jednak dużo starsza. Pojawiła się ona w raporcie dotyczącym opieki społecznej, przygotowanym w 1924 roku przez członka brytyjskiego rządu, konserwatystę sir
Henry’ego Bettertona. Argument podstawowy był następujący: potrzeby poradnicze ludności stały się bardziej wymagające i skomplikowane, niż to było niegdyś,
dlatego do ich zaspokajania są potrzebni odpowiednio przygotowani doradcy, wyposażeni w wiedzę

Ibidem, s. 6 (tłumaczenie własne).
The story of influence, op. cit.
Citizens Advice Social policy impact report 2010/11, op. cit.
12
Ibidem.
13
Historię brytyjskich służb poradnictwa obywatelskiego rekonstruuję na podstawie: The history of the Citizens Advice service. The 1930s and 40s – http://
www.highwycombecab.org.uk/About_Us/pdfs/bite_size_history_1_april06.pdf; The history of the Citizens Advice service. the 1960s to yesterday – http://www.
highwycombecab.org.uk/About_Us/pdfs/bite_size_history_2_april06.pdf [dostęp: 28 lutego 2014 roku].
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i umiejętności oraz wsparcie, a więc zasoby, których dotychczasowi nieformalni dostarczyciele porad – lepiej
wykształceni, szanowani, uważani za mądrych sąsiedzi
(członkowie społeczności) – nie mają. Pomysł pozostał
wówczas na papierze, ale pojedyncze placówki tego typu zaczęły się pojawiać. Najprawdopodobniej pierwszą
z nich był ośrodek o nazwie Citizens’ Friend, założony
przez grupę lokalnych organizacji ochotniczych skupionych w Chester Council for Social Welfare.
Do idei powołania usług informacyjnych powiązanych z nowo tworzonymi służbami pomocy społecznej rząd brytyjski powrócił w połowie lat trzydziestych XX wieku, ale rzeczywisty impuls, który
doprowadził w końcu do powstania biur porad obywatelskich, dały przygotowania do zbliżającej się wojny.
W 1938 roku w National Council of Social Services (największa brytyjska organizacja „parasolowa”, zrzeszająca obecnie ponad 10 tysięcy organizacji ochotniczych,
od 1980 roku działająca pod nazwą National Council
for Voluntary Organisations) powołano grupę roboczą z zadaniem zastanowienia się nad potrzebami ludności cywilnej, które mogą się pojawić w okresie wojny,
i rolą sektora ochotniczego w ich zaspokajaniu. Jeden
z wniosków był następujący: należy na obszarze całego
kraju powołać biura pomocy obywatelom (citizens aid
bureaux), przede wszystkim w dużych miastach i na obszarach zindustrializowanych, tam bowiem dezorganizacja społeczna może przybierać najostrzejsze formy.
Niczym innym zatem, jak realizacją uprzednio przygotowanego planu, było to, że już we wrześniu 1939 roku biura takie (nazwane już biurami porad obywatelskich) rzeczywiście rozpoczęły działalność, i to od razu
na szeroką skalę – w ciągu miesiąca uruchomiono ich
blisko dwieście.
Podkreślmy, że poradnictwo obywatelskie było projektem nie tylko przygotowanym i zainicjowanym przez National Council of Social Services, ale także przez długie lata tak naprawdę przez tę organizację
prowadzonym, a przyjęty przez nią model rozwoju poradnictwa obywatelskiego w gruncie rzeczy obowiązuje do dziś. Trudno się temu dziwić, jak dotąd bowiem
jego stosowanie przynosi znakomite rezultaty. Istotę
tego modelu można zawrzeć w trzech punktach:
–– każde biuro jest prowadzone jako niezależna organizacja lokalna,
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–– biura tworzą sieć,
–– na szczeblu ogólnokrajowym działa ośrodek, który
pełni wobec sieci funkcje centralne: integruje lokalne biura, ale także prowadzi inne działania służące
wzmacnianiu ich potencjału.
Istotę relacji wiążącej lokalne biura i ośrodek centralny oddają, pochodzące z lat czterdziestych
XX wieku, słowa członka National Citizens Advice Bureau Committee: „It is upon you and not us in London
that the movement stands or falls” („To od was, a nie
od nas w Londynie zależy, czy ruch się utrzyma, czy
też upadnie”)14. Model ten był wdrażany od początku,
choć nie w tej samej formule instytucjonalnej – biura
od razu powstawały jako samodzielne organizacje, ale
zadania „londyńskie” przez ponad trzydzieści lat pozostawały w gestii specjalnie w tym celu tworzonych
struktur w ramach National Council of Social Services.
Dopiero w 1972 roku sprawowanie funkcji centralnych
systemu poradnictwa obywatelskiego zostało powierzone nowo utworzonej niezależnej organizacji National Association of Citizens Advice Bureaux, obecnie
działającej pod nazwą Citizens Advice.
Podczas drugiej wojny światowej służba poradnictwa obywatelskiego rozwijała się dynamicznie, pod
koniec 1943 roku działało już bowiem 1060 biur. Było to możliwe dzięki pomocy rządowej – z indywidualnych grantów przyznawanych przez brytyjski resort
zdrowia (Ministry of Health) powstawały lokalne biura, osobne środki otrzymała National Council of Social
Services. Pozwoliły one utworzyć w jej ramach niewielki zespół, którego członkowie jeździli po kraju, udzielając biurom technicznego wsparcia zarówno w procesie
ich tworzenia, jak i w trakcie funkcjonowania.
W pierwszych latach, zgodnie z pierwotnymi („ratowniczymi”) założeniami, zdecydowana większość spraw, z którymi ludzie przychodzili do biur, szukając w nich pomocy, była związana bezpośrednio z wojną:
ewakuacje, odszkodowania za zniszczone mienie, poszukiwania zaginionych żołnierzy. Nie była to jednak przewaga przygniatająca. Okazało się bowiem, że zwracano
się tam także z problemami, które z wojną nie miały nic
wspólnego, na przykład naprawami domowymi, wypadkami, rozwodami, adopcjami, emeryturami, sporami sąsiedzkimi – był to dowód na to, że także w czasie pokoju popyt na usługi doradcze nadal będzie występować.

The history of the Citizens Advice service. The 1930s and 40s, op. cit., s. 6 (tłumaczenie własne).
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Porad i informacji udzielali, zatrudniani zazwyczaj na
„pół etatu”, wolontariusze – osoby dysponujące przydatnym przygotowaniem zawodowym, w tym pracownicy
socjalni. Biura działały na ogół w lokalach przydzielanych
przez władze lokalne, ale nie zawsze było to możliwe,
często konieczna była zaś improwizacja – na przykład
w zbombardowanym doszczętnie Coventry biuro funkcjonowało w zasadzie na ulicy, a do uruchamiania mobilnych punktów używano odpowiednio przystosowanych
samochodów do przewożenia koni.
Warto podkreślić, że równolegle do świadczenia pomocy obywatelom biura od początku pracowały nad rozwojem samej usługi i profilem swojej aktywności. W zasadzie do końca lat czterdziestych XX wieku
tożsamość usług poradnictwa obywatelskiego została wykształcona i zbudowano podstawy zapewniania
ich jakości. Już w 1940 roku sformułowano pierwsze
standardy w tym zakresie, których bardziej rozwiniętą na podstawie doświadczeń i dyskusji wersję przyjęto w 1947 roku. Nie zakończyło to, rzecz jasna, procesu
ich doskonalenia, trwającego do dziś. Szybko również
zwrócono uwagę na potrzebę szkolenia kadr doradców: w 1946 roku rozpoczęto treningi (warsztaty) dla
doświadczonych doradców i potencjalnych liderów
biur, które, z jednej strony, miały aktualizować ich wiedzę, z drugiej zaś strony – służyły wypracowywaniu zasad działalności biur. Ponadto zaakceptowano, koordynowany na szczeblu krajowym, program szkolenia dla
nowych doradców i przyjęto standardowy sylabus, według którego biura miały organizować takie szkolenia.
Poza określeniem standardów usług i zbudowaniem
systemu szkolenia doradców do rozwiązania problemów o największym znaczeniu dla tożsamości i jakości funkcjonowania służb poradnictwa obywatelskiego
pozostały jeszcze dwie kwestie: zaopatrywanie doradców w wiarygodne materiały informacyjne, służące za
podstawę ich pracy z klientami, i prowadzenie działań
w obszarze polityki społecznej. Pierwszą sprawę uregulowano w 1947 roku, z kolei w 1948 roku uporządkowano zasady gromadzenia danych niezbędnych do podejmowania działań w zakresie drugiej wymienionej
kwestii. Dodajmy, że wszystkie te decyzje podejmowała zbierająca się corocznie (począwszy od 1945 roku)
krajowa konferencja biur, która wyznaczała podstawowe kierunki rozwoju poradnictwa obywatelskiego.
Jej zapleczem technicznym i – nazwijmy to – eksperckim oraz „organem wykonawczym” był działający w ramach National Council of Social Services zespół, który
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z czasem przybrał, wcześniej już wspomnianą, nazwę
National Citizens Advice Bureau Committee.
Warto zauważyć, że rozwój potencjału służby
poradnictwa obywatelskiego, o którym była mowa, dokonywał się w sytuacji, gdy po zakończeniu wojny rząd
– uznawszy, że w zasadzie powody jej powstania przestały istnieć – zaczął wycofywać finansowe wsparcie
(zarówno dla lokalnych biur, jak i dla National Council of Social Services), a z nastaniem lat pięćdziesiątych
XX wieku wstrzymał je całkowicie. W rezultacie liczba
biur zaczęła spadać – w 1948 roku było ich 570, do początku lat sześćdziesiątych, kiedy powróciły środki rządowe, dotrwało już tylko 415 takich placówek.

Ilustracja 1. Rysunek przedstawiający biuro
porad obywatelskich, zamieszczony w latach
pięćdziesiątych XX wieku w tygodniku
satyrycznym „Punch”

Trudny czas końca lat czterdziestych XX wieku
i następnej dekady służby poradnictwa obywatelskiego
nie tylko przetrwały (pod koniec tego okresu liczba załatwianych rocznie spraw osiągnęła pułap 1 miliona),
ale także – w wymiarze jakościowym – się rozwinęły.
Złożyło się na to kilka okoliczności:
Po pierwsze, wojna się co prawda skończyła,
ale różne problemy doświadczane przez obywateli pozostały – i te niezwiązane z wojną, i te, które się ujawniły jako jej następstwa. W skali masowej taki charakter
miał na przykład problem mieszkaniowy (niedostatek
mieszkań, zniszczenia wojenne), wiele osób szukało
więc pomocy w sprawach z tego zakresu.
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Po drugie, oprócz „starych” problemów zaczęły się intensywnie pojawiać nowe. Ich źródła były
rozmaite – na przykład powojenna rekonstrukcja gospodarki powodowała, że ludzie napotykali trudności związane z potrzebą zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych i z zatrudnieniem, instalacja instytucji
państwa opiekuńczego wiązała się z wprowadzaniem
wielu nowych skomplikowanych przepisów, w których
gąszczu obywatele często się gubili, w następstwie rozwoju handlu i technik handlowych coraz częściej konsumenci stawali się ich ofiarami.
Po trzecie, co prawda wsparcie rządowe zostało wycofane, aby jednak utrzymać dostatecznie silne
służby poradnictwa obywatelskiego, choćby w liczebnie
okrojonej skali, konieczne były, mówiąc współczesnym
językiem, zasoby i infrastruktura społeczeństwa obywatelskiego. Środki materialne niezbędne do funkcjonowania biur zapewniły źródła prywatne, między innymi Carnegie Trust czy Joseph Rowentree Foundation.
Innego typu oparcie biura znajdowały w strukturach
voluntary sector. Lokalnie, choć działały jako niezależne i autonomiczne podmioty15, często były tworzone
przez funkcjonujące w społecznościach councils for voluntary service – organizacje – powiedzielibyśmy – infrastrukturalne, powoływane po to, żeby świadczyć na
rzecz lokalnych organizacji ochotniczych różnego typu
usługi, wspierać ich współpracę i rozwój. Na szczeblu
krajowym zaś oparciem była National Council of Social
Services – w latach pięćdziesiątych XX wieku organizacja z już ponad trzydziestoletnim stażem.
Po czwarte, sukces, jaki biura odniosły w pierwszym, „wojennym” okresie swojego funkcjonowania,
musiał się zapisać w pamięci i świadomości obywateli – osiągnięta społeczna renoma nie mogła być bez znaczenia dla podtrzymania woli ich dalszego działania.
Dzięki zatem, z jednej strony, potrzebom społecznym i popytowi na usługi, z drugiej zaś strony
– dzięki sile voluntary sector, służby poradnictwa obywatelskiego w lata sześćdziesiąte XX wieku weszły
w nie najgorszej kondycji: z systematycznie rosnąca
liczbą klientów, z rozwijającym się know-how, z umacnianiem swojej obecności w życiu Brytyjczyków. Nowa
dekada przyniosła istotne zmiany: brytyjskie welfare
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state wkraczało w fazę rozkwitu, a wraz z tym powróciły rządowe fundusze kierowane zarówno do lokalnych
biur, jak i do działającego na ich rzecz ośrodka „londyńskiego”. Nadszedł długi okres stabilnego rozwoju, obejmującego między innymi uzyskanie pełnej samodzielności organizacyjnej z chwilą utworzenia w 1973 roku,
dzięki rządowemu grantowi, National Association of
Citizens Advice Bureaux. Ponadto:
–– wzrosła liczba biur i załatwionych spraw: w 1973 roku
działało 615 biur, a liczba rozpatrywanych spraw
wynosiła 1,9 miliona rocznie, w 1979 roku było już
818 biur i 3,3 miliona prowadzonych spraw,
–– w wyniku wprowadzenia zasady kategoryzacji spraw
udoskonalono metodę tworzenia bazy informacyjnej
dla doradców,
–– zreformowano system szkolenia kadr – szkolenia są
prowadzone na szczeblu centralnym (najpierw objęły one nowych doradców, później także kadrę zarządzającą) – i opracowano pakiety szkoleniowe, również do celów samokształceniowych,
–– w wyniku starannych analiz ujawniano nierówności
w dostępie do usług poradniczych: geograficzne (na
przykład obszary wiejskie) i społeczne (osoby niepełnosprawne, osoby należące do mniejszości etnicznych), w związku z tym uruchomiono nowe formy
ich świadczenia, między innymi wychodzenie z nimi
„w teren” – do mieszkań prywatnych, szpitali, więzień czy zakładów pracy,
–– zostały wdrożone nowe formy usług, na przykład
prowadzenie indywidualnych spraw konsumenckich, zadłużeń, z zakresu świadczeń społecznych
i zatrudnienia,
–– zintensyfikowano aktywność w obszarze polityki
społecznej, prowadzonej na szczeblu zarówno centralnym, jak i lokalnym,
–– zmienił się społeczno-demograficzny profil doradców wolontariuszy (pojawiły się osoby młodsze i bardziej zróżnicowane), jednocześnie wzrosła złożoność
problemów, z którymi ludzie zgłaszali się do biur, co
pobudziło dyskusję, czy – i w jakiej mierze – funkcja
ta powinna ulegać profesjonalizacji,
–– sukcesywnie wprowadzano do użytku technologie
informacyjne.

15
Warto wyjaśnić formę prawną, w jakiej działały – i nadal działają – biura porad obywatelskich. Jest to company limited by guarantee – alternatywny dla
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i niewystępujący w polskim prawie typ korporacji, stosowany w wypadku organizacji prowadzących działalność non
profit. Istotne jest to, że w takich (niekomercyjnych) korporacjach rada nadzorcza (board of directors) składa się na ogół z osób ważnych w danej społeczności, co wpływa na pozycję i rangę organizacji i jej społeczne zakorzenienie. Należy dodać, że company limited by guarantee to podstawowa forma prawna
stosowana przez brytyjski volunary sector.
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Rzecz jasna, w ciągu minionych dekad zmieniały się również profile podstawowych problemów, z jakimi Brytyjczycy nie mogli sobie poradzić. Odzwierciedlały one zachodzące procesy społeczne i gospodarcze,
ale także następstwa prowadzonej polityki społecznej. Nie ma powodu, aby tutaj bliżej przyglądać się tej
sprawie, odnotujmy więc tylko, że w ostatnich dekadach szczególnie mocno zaznaczyła się problematyka
zadłużeń.
W 2014 roku minie 75 lat od chwili, gdy pierwsze brytyjskie biura porad obywatelskich rozpoczęły
swoją publiczną służbę. Tak jak niegdyś, każdy, kto szuka pomocy, otrzyma w nich
wsparcie: informację, poradę, podjętą na jego rzecz
interwencję. Nad jakością
świadczonych usług czuwa Citizens Advice (National Association of Citizens
Advice Bureaux): pomaga
zakładać i prowadzić biura, szkoli kadry, zaopatruje
doradców w narzędzia pracy (przede wszystkim stale
aktualizowaną bazę informacyjną), doskonali poradnicze know-how. Jednocześnie Citizens Advice zbiera i analizuje dane gromadzone w biurach i na tej podstawie stara się wpływać
na polityki publiczne: identyfikuje sprawy, które wymagają uregulowania, proponuje rozwiązania, ocenia
i komentuje skutki wprowadzonych regulacji. Skalę
prowadzonych działań ilustrowały liczne dane zaprezentowane na wstępie niniejszego opracowania, dodajmy do nich jeszcze kilka: funkcjonującą na terenie
Anglii i Walii sieć tworzy 360 niezależnych organizacji
(stan na 2012 rok), każda o statusie charity (brytyjski
odpowiednik polskiej organizacji pożytku publicznego), pracuje w nich blisko 28 tysięcy osób, spośród których jedna czwarta to pracownicy etatowi, pozostali są
wolontariuszami.
Warto podkreślić, że obecnie patronem służb
poradnictwa obywatelskiego jest księżna Anna, córka panującej królowej Anglii Elżbiety II. Uznanie rodziny królewskiej dla Brytyjczyków znaczy naprawdę
dużo, dlatego można się domyślać, że pełni ono ważne
funkcje. W społeczeństwie brytyjskim poradnictwo
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obywatelskie jest w gruncie rzeczy traktowane – aby
użyć kategorii ekonomicznej – jako dobro publiczne, patronat rodziny królewskiej stanowi więc w tej
sytuacji symboliczną ochronę tego stanu rzeczy i ma
gwarantować, żeby właściwe dobrom publicznym finansowanie było zapewnione także w wypadku poradnictwa obywatelskiego (tak jak to było u jego początków i trwa do dziś).
Z wyjątkiem lat pięćdziesiątych XX wieku podstawą finansowania służb poradnictwa obywatelskiego
w Wielkiej Brytanii były środki publiczne, uzupełniane grantami przyznawanymi przez prywatne fundacje i trusty oraz darowiznami (osobno należy w tym
miejscu zwrócić uwagę na
znaczenie, nieujmowanej
w formalnych bilansach,
darowizny w formie pracy własnej – wolontariusze stanowią przecież większość kadr zatrudnionych
w lokalnych biurach). Trzeba jednak podkreślić, że
proporcje środków publicznych i prywatnych przeznaczanych na podtrzymywanie i rozwój poradnictwa
obywatelskiego zmieniały się „w czasie” i „w przestrzeni” (i zapewne nadal będą się zmieniać). W czasie,
ponieważ w ciągu minionych dekad w Wielkiej Brytanii ulegała zmianie sytuacja polityczna i gospodarcza,
z nią zaś – szczodrość prowadzonej polityki społecznej. W przestrzeni, ponieważ, przypomnijmy, każde
lokalne biuro to samodzielna, autonomiczna organizacja, która sama troszczy się o środki na swoje utrzymanie. Struktura budżetów biur po stronie przychodów
będzie się więc różnić, działają one bowiem w społecznościach zróżnicowanych pod względem dostępnych
zasobów i potrzeb. Na przykład dla Biura Porad Obywatelskich w Rutland (najmniejsze historycznie hrabstwo położone w środkowej Anglii i zamieszkałe przez
niespełna 38 tysięcy mieszkańców) w ostatnich latach
środki na prowadzenie działań poradniczych zapewniały niemal wyłącznie kontrakty na świadczenie usług zawierane z lokalnymi władzami (w 2012 roku przychody z tego tytułu stanowiły 90% budżetu, w 2013 roku
– blisko 78%). Z kolei dla Biura Porad Obywatelskich

W społeczeństwie
brytyjskim poradnictwo
obywatelskie jest
traktowane jako dobro
publiczne, znajduje się
także pod patronatem
rodziny królewskiej
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w Coventry (miasto w środkowej Anglii, liczące ponad
300 tysięcy mieszkańców) środki publiczne także mają największe znaczenie, ale wyraźnie mniejsze niż dla
Rutland – granty przyznane przez władze Coventry i resort sprawiedliwości (z funduszu przeznaczonego na finansowanie pomocy prawnej) stanowiły w 2011 roku
30% jego przychodów, w 2012 roku sięgnęły 34% przychodów, ale – w porównaniu z innymi – były zdecydowanie najwyższe (pozostałe przychody pochodziły łącznie z kilkunastu prywatnych źródeł). Jak widać,
znaczenie środków publicznych dla finansowania biur
porad obywatelskich nie zawsze jest takie samo, zawsze
jednak środki publiczne stanowią materialną podstawę ich funkcjonowania. Dodajmy, że przede wszystkim
chodzi tutaj o środki przyznawane przez władze lokalne – w roku finansowym 2010/2011 stanowiły one 42,7%
ogólnej kwoty przychodów lokalnych biur16.
Jest dość zrozumiałe, że los – także w pełni autonomicznej i samodzielnej – organizacji, jaką jest National Association of Citizens Advice Bureaux, zależy
od środków publicznych w większym stopniu niż lokalnych biur. W jej wypadku kluczowe znaczenie mają
jednak środki rządowe, co wynika z tego, że działa ona
na szczeblu krajowym, nie zaś lokalnie, i pełni funkcje
ogólnokrajowe, dlatego właśnie rząd, po stronie sektora publicznego, jest jej jakby naturalnym partnerem.
W roku finansowym 2010/2011 granty rządowe stanowiły blisko 76% przychodów tej organizacji17.
Patrząc na tradycję i stan obecny poradnictwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii, nie sposób dostrzec znaków, które by wskazywały, że proces jego stałego rozwoju mógłby być trwale zahamowany.
***
Poradnictwo obywatelskie to bardzo brytyjska inwencja, w naszkicowanej zaś wyżej historii tego zjawiska
widać jak na dłoni niektóre podstawowe cechy brytyjskiej wersji welfare state, zwłaszcza bardzo ważną rolę
trzeciego sektora i jego dynamiczne relacje z sektorem
publicznym. Nie dziwi zatem, że analogiczne do opisanego systemy zostały rozwinięte także w Szkocji, Ir-

strona 21

landii Północnej czy krajach należących do Wspólnoty
Brytyjskiej (na przykład w Australii). W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku idea poradnictwa obywatelskiego trafiła także do Polski (oraz innych
krajów Europy Środkowo-Wschodniej: Węgier, Czech,
Słowacji, Rumunii, Litwy) i spotkała się z jednoznacznie pozytywną reakcją18. Przesądziły o tym co najmniej
dwie przesłanki.
Pierwsza z nich wiązała się z przeświadczeniem, że w nowej, intensywnie zmieniającej się rzeczywistości ludzie muszą czuć się szczególnie zagubieni.
Reforma administracyjna, reforma polityczna i reforma ekonomiczna całkowicie odmieniły ład instytucjonalny państwa, co nawet dla lepiej wykształconych i lepiej zorientowanych członków społeczeństwa mogło
stanowić źródło trudności w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu własnych problemów, a cóż dopiero dla przeciętnych obywateli – „szarych zjadaczy
chleba”. W tym wymiarze społeczna użyteczność poradnictwa obywatelskiego była zatem oczywista, potrzeba jego istnienia zaś – nie do zakwestionowania.
Tym, którzy nie mogą uporać się ze swoimi kłopotami, oferowało ono bowiem informację o ich prawach
i uprawnieniach, o możliwościach rozwiązania ich problemów, o stosowanych procedurach. Niesłychanie
ważne było również to, że wsparcia mógł szukać każdy
w dowolnej sprawie. Powszechność poradnictwa obywatelskiego zapobiegała więc stygmatyzacji.
Druga przesłanka bardzo przychylnej recepcji
idei poradnictwa obywatelskiego polegała na jego – nazwijmy to – fundamentalnym wymiarze i znaczeniu
dla funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.
Otóż, nie ulegało wątpliwości, że poradnictwo obywatelskie to jedna z zespołu praktyk, które określają naturę członkostwa we wspólnocie politycznej, ponadto
zawiera w sobie wiele elementów procesu empowermentu, kształci bowiem wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia zasad obowiązujących w zinstytucjonalizowanym środowisku życia i kompetentnego w nim
działania. Było zatem jasne, że poradnictwo obywatelskie może odgrywać istotną rolę zarówno jako rzeczywisty przejaw społeczeństwa obywatelskiego, jak i jako

Citizens Advice Introduction to the service 2010/11, op. cit.
Ibidem.
Jest niewątpliwą i wielką zasługą Jana Zaborowskiego, zmarłego w 2010 roku założyciela i wieloletniego dyrektora Fundacji Samaritanus, że ideę poradnictwa obywatelskiego do Polski przywiózł i skutecznie zaszczepił.
16
17
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instrument rozwoju obywatelskości – pełnego i pełnoprawnego uczestnictwa w życiu publicznym.
Wypada przypomnieć, że tkanka instytucji
obywatelskich w polskim społeczeństwie była wówczas bardzo słaba. W znacznej mierze odpowiadały
za to czynniki historyczne, przecież istotą tak zwanego społeczeństwa realnego socjalizmu było pełne podporządkowanie obywateli państwu. Dopiero powstanie w 1980 roku Naczelnego Sądu Administracyjnego
uczyniło wyłom w totalitarnym monolicie – decyzje
administracji państwowej poddano kontroli sądowej.
Drugim wyłomem, który nastąpił w 1987 roku, było powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich – w ten sposób
obywatele uzyskali możliwość ochrony swoich praw
i wolności w wypadku ich naruszenia przez organy władzy państwowej.
Upadek realnego socjalizmu na początku lat
dziewięćdziesiątych XX wieku zaowocował wybuchem
aktywności obywatelskiej. Wśród podejmowanych inicjatyw wiele służyło w istocie rozwijaniu i wzmacnianiu obywatelskości. Miały one jednak charakter selektywny – albo były kierowane do wybranych kategorii
(na przykład osoby niepełnosprawne), albo dotyczyły wybranych zagadnień (na przykład sprawy konsumenckie). Powstawały więc punkty informacyjne i doradcze, rozpoczynali działalność rzecznicy interesów,
publikowano broszury i ulotki. Niewątpliwym walorem
tych inicjatyw był ich często lokalny charakter – podejmowano je tam, gdzie toczyło się codzienne życie. Inicjatywy te niewątpliwie były bardzo cenne i potrzebne,
niemniej jednak w rezultacie nie stwarzały one istotnego przełomu w sferze rozwijania i wzmacniania obywatelskości na poziomie lokalnym. Wydawało się, że sprostać temu wyzwaniu może rozwinięta sieć poradnictwa
obywatelskiego.
W tych okolicznościach w 1996 roku doszło do
uruchomienia w Warszawie pierwszego polskiego Biura Porad Obywatelskich. Zaraz po nim powstały biura w Przemyślu, we Wrocławiu i w Łomży. W 1998 roku zawiązał się, jako stowarzyszenie osób prawnych,
Związek Biur Porad Obywatelskich – organizacja działająca na szczeblu krajowym, mająca łączyć lokalne
biura w sieć i wspierać rozwój tej sieci.
Pierwsza dekada polskiego poradnictwa obywatelskiego może być uznana za okres jego rozwoju,
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Dane Związku Biur Porad Obywatelskich.
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jak na krajowe warunki – dość szerokiego: w 2008 roku w Polsce działało 38 biur, które świadczyły usługi poradnicze w 73 lokalizacjach, pracowało zaś w nich
blisko 300 osób (około 60% spośród nich stanowili wolontariusze). Kadra ta udzieliła prawie 30 tysięcy
porad dla 32 tysięcy klientów. Było to możliwe dzięki
temu, że poradnictwo obywatelskie – wpisując się dobrze w takie idee, jak rozwój społeczeństwa obywatelskiego czy rozwój współpracy trzeciego sektora z administracja publiczną (w tamtym okresie traktowane
jako szczególnie ważne) – znajdowało się dość wysoko
w hierarchii priorytetów19. To z kolei ułatwiało dostęp
do środków finansowych publicznych i prywatnych, zarówno polskich (na przykład Fundacja im. Stefana Batorego, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności), jak
i zagranicznych (między innymi Charles Mott Foundation, Ford Foundation, British Know How Fund),
przy czym dla funkcjonowania Związku Biur Porad
Obywatelskich te ostatnie miały znaczenie zupełnie
podstawowe. Wyrazem zdobytego przez poradnictwo
obywatelskiego uznania było to, że w 2002 roku reprezentujący je Związek Biur Porad Obywatelskich trafił
na listę laureatów Nagrody Pro Publico Bono i został
objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Później, w ostatnich latach, koniunktura na poradnictwo obywatelskie wyraźnie się jednak pogorszyła (nie
w sensie spadku popytu na usługi – ten jest zawsze wysoki, ale z punktu widzenia szans na zdobycie przez
biura środków na prowadzenie podstawowej działalności poradniczej). W konsekwencji liczba biur spadała – w 2012 roku było ich już tylko 27, mimo to w stosunku do lat poprzednich wzrosła liczba udzielonych
porad (około 35 tysięcy), liczba klientów pozostała zaś
na zbliżonym poziomie (29 tysięcy osób). Stało się tak
mimo możliwości sięgnięcia po środki rozdysponowywane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – należące do sieci biura porad obywatelskich właściwie z nich nie skorzystały.
Od początku obecności w Polsce idei poradnictwa obywatelskiego przyjęto jako oczywiste założenie,
że będzie ono działać zgodnie z brytyjskim pierwowzorem. W dużej mierze tak się zresztą stało – polskie biura porad obywatelskich świadczą w gruncie rzeczy ten
sam typ usług i stosują te same zasady, co brytyjskie.
Podobnie Związek Biur Porad Obywatelskich, w miarę

Poradnictwo obywatelskie – o brytyjskim pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji

swoich możliwości, stara się działać jak brytyjska Citizens Advice. Nie wszystko jednak, co zamierzano zrobić, się udało, pojawiły się bowiem odstępstwa, które
jednak w żaden sposób nie rzutują na tożsamość świadczonych w Polsce usług poradnictwa obywatelskiego:
–– nie udało się stworzyć i rozwinąć bazy informacyjnej
dla doradców – czynione przez wiele początkowych
lat próby zdobycia na ten cel środków się nie powiodły, co ograniczyło możliwość budowania służby poradnictwa obywatelskiego opartego na wolontariacie, w konsekwencji zaś doprowadziło do tego, że
w polskich biurach relatywnie większa niż w brytyjskich jest rola doradców etatowych,
–– nie udało się rozruszać „drugiego filaru” służb poradnictwa obywatelskiego – oddziaływania na polityki publiczne. Podstawy tego typu aktywności zostały stworzone – od 2003 roku działa internetowa baza
danych, w której są rejestrowane sprawy zgłaszane
przez klientów. Istnienie tej bazy, jako źródła wiarygodnych dowodów, umożliwia prowadzenie działań na rzecz zmian w polityce społecznej zarówno na
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poziomie lokalnym (tam, gdzie działa biuro), jak i na
poziomie kraju, ale tylko jedna taka próba została dotychczas podjęta (kampania na rzecz przeciwdziałania dziedziczeniu długów), na więcej nie było ani sił,
ani zasobów.
Doświadczenia poradnictwa obywatelskiego
w Polsce, już blisko dwudziestoletnie, dowodzą tego samego, co zaobserwowano w Wielkiej Brytanii – że jest
to rodzaj usług społecznych niebywale użytecznych,
i to właśnie w takiej formule, w jakiej są one świadczone: dostępne dla każdego, bezpłatne, bezstronne, niezależne, poufne. Nie zdarzyło się dotąd, żeby w Polsce
biuro zostało zamknięte z braku społecznego zapotrzebowania. I pewnie się nie zdarzy. Problemem polskich
służb poradnictwa obywatelskiego jest niedostatek zasobów, niepewność i niestabilność źródeł ich pozyskiwania oraz wybiórczość celów, na które można zdobyć
środki. Ten stan rzeczy powoduje, że częściej wyzwaniem jest dla nich przetrwanie niż rozwój potencjału.
W tym zakresie dzielą one dole i niedole polskiego trzeciego sektora.
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Kliniki
prawa
na świecie

To, co stanowi o wyjątkowości metodologii klinicznej, to dążenie do
przygotowania studenta, aby w przyszłości był odpowiedzialnym
prawnikiem propagującym sprawiedliwość społeczną1.
Frank S. Bloch

dr Małgorzata Wysoczyńska
W artykule opisano metodologię działania klinik prawa na świecie – ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KLINIK FUNKCJONUJĄCYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH I REPUBLICE POłUDNIOWEJ AFRYKI – które, mimo wielu odrębności, opierają się na zbliżonych
zasadach i reprezentują wiele wspólnych wartości (w klinikach preferuje się aktywne
metody nauczania prawa i świadczy pomoc osobom NIEZAMOŻNYM o ograniczonych
możliwośCiach korzystania z usług prawniczych oferowanych na rynku).

ǛǛAutorka jest doktorem nauk

prawnych, radcą prawnym,
specjalistą w zakresie prawa
karnego, praw człowieka,
prawa rodzinnego i etyki
zawodów prawniczych,
wykładowcą Okręgowej
Izby Radców Prawnych
w Łodzi z zakresu prawa
karnego i praw człowieka,
certyfikowanym trenerem
zasad etyki radcy prawnego
Krajowej Izby Radców
Prawnych.

W

Polsce1i na świecie kliniki prawa to powoływane przy wydziałach
prawa i administracji poradnie prawne, w których studenci prawa
– pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych
i praktyków – udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom
ubogim2. Idei i źródeł klinicznego nauczania prawa należy szukać
na kontynencie zarówno europejskim, jak i amerykańskim. Edwin Rekosh, analizując
źródła ruchu klinicznego w systemie wyższej edukacji, wskazuje, że koncepcja naucza-

1
F.S. Bloch: Access to Justice and the Global Clinical Movement, „Journal of Law & Policy” 2008, t. 28, s. 111
– http://www.digitalcommons.law.wustl.edu [dostęp: 12 grudnia 2013 roku].
2
http://www.fupp.org.pl
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nia prawa – traktowana jako wariant nauczania klinicznego stosowanego na akademiach medycznych – była
opisywana już w pierwszych latach XX wieku w literaturze rosyjskiej i niemieckiej3. Badacz ten jednocześnie podkreśla, że od początku było dość oczywiste, że
edukacja kliniczna na akademiach prawa nie miała
na celu zastąpienia systemu aplikacji, ale polegała na
stworzeniu pedagogicznej alternatywy dla wykładu,
oferującej studentom kontakt z realną praktyką prawniczą i zapewniającej lepsze, efektywniejsze przygotowanie do zawodu prawnika4. Genezy klinik prawa i tak
zwanego klinicznego nauczania prawa należy szukać
w szkołach prawa w Stanach Zjednoczonych. Podstawy
akademickiej metodologii nauczania metodami aktywnymi stworzył Christopher Columbus Langdell, który
nauczał prawa przez analizowanie konkretnych spraw
czy precedensów (metoda studiów przypadku – case
study)5. Początkowo metodologia nauczania za pośrednictwem analizy poszczególnych przypadków była szeroko krytykowana, powszechnie zarzucano jej bowiem
chaotyczny i nieusystematyzowany sposób przekazywania wiedzy oraz nadmierne poleganie na własnych
opiniach studentów i ich indywidualnych interpretacjach prawa, zamiast na wykładni dokonywanej przez
wykładowców6. Ostatecznie na początku XX wieku, na
szerszą zaś skalę w połowie XX stulecia, edukacja kliniczna w zakresie prawa rozwinęła się powszechnie na
kontynencie północnoamerykańskim7.
Edukacja kliniczna łączy dwa rudymentarne elementy – efektywne edukowanie przez praktykę
i pomoc osobom ubogim przez świadczenie bezpłatnej
asysty prawnej. Formy kształcenia klinicznego polegają na zobowiązaniu studenta do różnorodnej aktywności akademickiej, wyrażającej się udziałem zarówno
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w seminariach z pracownikiem naukowym (koordynatorem, opiekunem naukowym), jak i w szkoleniach psychologicznych czy specjalistycznych, a także uczestnictwem w dyżurach klinicznych (spotkaniach z klientem,
podczas których student poznaje problem do rozwiązania) i indywidualnych konsultacjach z opiekunem. Rezultatem pracy studenta ma być opracowanie udzielanej
klientowi porady prawnej, po uprzednim zaakceptowaniu jej treści przez koordynatora – pracownika uczelni, najczęściej będącego jednocześnie praktykującym
prawnikiem (adwokatem czy radcą prawnym). Dzięki edukacji klinicznej student osiąga nie tylko wymagany poziom wiedzy prawniczej, rozumianej jako wiedza o instytucjach czy przepisach, ale przede wszystkim
ma szansę zdobyć umiejętności, które polegają na rozwiązywaniu problemów, analizie prawnej, właściwym
ustalaniu stanu faktycznego, komunikacji z klientem
i innym prawnikiem, doradzaniu, prowadzeniu negocjacji i umiejętności sporządzania prostych pism prawniczych (opinii i pism procesowych)8.
Obecnie zatem pod pojęciem kliniki prawa rozumie się najczęściej aktywność akademicką, której
rolą jest równoważenie dwóch elementów – nauczania przez działanie z wykorzystaniem innych niż tradycyjne metod podawczych i pomocy prawnej udzielanej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym9.
W zależności od przyjętego modelu, kliniki prawa zyskują mniej lub bardziej zinstytucjonalizowane formy10. Nie należy jednak postrzegać aktywnych metod
nauczania prawa wyłącznie przez pryzmat metodologii
amerykańskiej (choć rzeczywiście, jak już wspomniano, to właśnie uczeni amerykańscy zapoczątkowali metodę case study), współcześnie bowiem ruch kliniczny rozwija się na całym świecie11. To zaś, co najcelniej

3
E. Rekosh: Rozwój prawniczej edukacji klinicznej: perspektywa globalna – doświadczenia zagraniczne, historia uniwersyteckich poradni prawnych [przeł.
I. Gajewska-Kraśnicka], [w:] D. Łomowski (red.): Studencka poradnia prawna. Idea. Organizacja. Metodologia, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005, s. 27.
4
Ibidem.
5
S. Wizner: The Law School Clinic: Legal Education in the Interests of Justice, Faculty Scholarship Series 2002, nr 1843 – http://digitalcommons.law.yale.edu
[dostęp: 11 grudnia 2013 roku].
6
Por.: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com [dostęp: 19 grudnia 2013 roku]; C. Thomas Jr.: Understanding the Process of Judicial Policymaking
Through Case Analysis, „Stetson Law Review” 2000, t. 29, s. 1155–1180; J. Rand: Understanding Why Good Lawyers Go Bad: Using Case Studies in Teaching Cognitive Bias in Legal Decision-Making, „Clinical Law Review” 2000, t. 29, s. 731–782.
7
C. Thomas Jr.: Understanding the Process of Judicial Policymaking Through Case Analysis, op. cit.; J. Rand: Understanding Why Good Lawyers Go Bad:
Using Case Studies in Teaching Cognitive Bias in Legal Decision-MakingIbidem, op. cit.
8
B. Namysłowska-Gabrysiak, F. Zoll: Metodologia klinicznego nauczania prawa, [w:] D. Łomowski (red.): Studencka poradnia prawna. Idea. Organizacja. Metodologia, op. cit., s. 212.
9
Szerzej – por. M. Wysoczyńska: O typach kształcenia prawniczego i wartości aktywnych metod nauczania prawa w klinikach prawa w Polsce, [w:] W. Górowski, W. Wróbel, T. Sroka, P. Kardas (red.): Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, Wolters
Kluwer Polska, Uniwersytet Jagielloński, Warszawa–Kraków 2013, s. 987.
10
B. Namysłowska-Gabrysiak, F. Zoll: Metodologia klinicznego nauczania prawa, op. cit., s. 212.
11
http://www.fupp.org.pl
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oddaje ideę metodologii pracy klinicznej, wyraża się
w przytoczonej wcześniej konstatacji Franka S. Blocha,
że celem nauczania klinicznego jest takie przygotowanie studenta, aby jednocześnie był gotów do wykonywania zadań odpowiedzialnego profesjonalisty praktyka i do pełnienia odpowiedzialnej asysty prawnej,
zapewniającej wszystkim współobywatelom sprawiedliwość społeczną12.
Richard Lewis13 i Stephen Wizner14 – opierając
się na doświadczeniach amerykańskich i brytyjskich
szkół prawa – postulują wysuwanie na plan pierwszy
konieczności uwrażliwiania studentów na potrzeby innych członków społeczności, szczególnie społeczności lokalnej, w której pracują, żeby uświadamiać
młodym prawnikom ciężar
odpowiedzialności spoczywający na przedstawicielach profesji prawniczych15.
Frank S. Bloch, włączając
się do dyskusji o roli klinik prawa w dostępie do
sprawiedliwości, dostrzega jeszcze jeden ważny
aspekt. Badacz ten podkreśla, że kliniki prawa – instytucjonalizując swoje działania oraz łącząc się w sieci
krajowe i ponadnarodowe – zyskują na znaczeniu
w zakresie podejmowanych
działań na rzecz reformy
prawa w krajach, w których
dostęp do sprawiedliwości
nadal nie jest zapewniony
standardami przeciwdziałającemu wykluczeniu obywateli16. Zgadza się również
z Davidem McQuoid-Masonem, że dzięki edukowaniu
przez działanie dokonuje się proces wychowania prawniczego, skutkujący zaszczepieniem w prawnikach
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poczucia odpowiedzialności za słabszych i uboższych
współobywateli17.
Przedmiotem analizy uczyniono więc model działania klinik prawa, oglądany z kilku perspektyw: jako forma działalności edukacyjnej uczelni, jako jednostka organizacyjna działająca pro bono i jako
zinstytucjonalizowany sposób współdziałania wrażliwych społecznie obywateli, łączących się w sieci krajowe i ponadnarodowe, aby krzewić idee sprawiedliwości
społecznej i postulat powszechności dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich.
Na tym tle warto dokonać kilku porównań,
aby ustalić, czym jest ruch kliniczny – co łączy podmioty w nim zrzeszone, na
czym zaś zasadzają się ich
odrębności. Na marginesie należy podkreślić, że
polski model klinicznego
nauczania prawa jest wyjątkowy, został bowiem
oparty na standardach
przyjętych przez jednostkę doradczo-certyfikującą
– Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych18
– i zakłada, że celem klinik jest w równej mierze
edukowanie i pomoc osobom ubogim, pozwalająca
kształtować u studentów
świadomości
traktowania zawodu prawniczego
jako służby publicznej19.
Wskazane wyżej cele klinik odpowiadają również
intencji polskiego ustawodawcy, który stworzył normatywny model absolwenta
prawa, określając w przepisach Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada
2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla

Dzięki edukowaniu
studentów prawa przez
działanie dokonuje się
proces wychowania
prawniczego, skutkujący
zaszczepieniem
w przyszłych prawnikach
poczucia odpowiedzialności
za słabszych i uboższych
współobywateli

F.S. Bloch: Access to Justice and the Global Clinical Movement, op. cit.
R. Lewis: Clinical Legal Education Revisited, 20 stycznia 2012 roku – http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1988997 [dostęp: 21 listopada 2013 roku].
S. Wizner: The Law School Clinic: Legal Education in the Interests of Justice, op. cit.
15
Ibidem.
16
F.S. Bloch: Access to Justice and the Global Clinical Movement, op. cit.
17
D. McQuoid-Mason, E. Ojukwu, G. Mukundi Wachira: Clinical Legal Education in Africa: Legal Education and Community Service, The Global Clinical Movement – http://dx.doi.org/10.1093/acprof: oso/9780195381146.003.0002 [dostęp: 21 marca 2013 roku].
18
http://www.fupp.org.pl
19
Ibidem.
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szkolnictwa wyższego20, wydanego na podstawie art. 9
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym21, tak zwany wzorzec efektów kształcenia prawników w polskich akademiach.
Wzorzec ten zakłada, że studia akademickie przygotują absolwenta do praktyki w zakresie poradnictwa prawnego22. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, umożliwiając lokalnym klinikom prawa
działanie w koordynowanej przez siebie sieci, dodatkowo włącza się w system działań objętych projektem „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce”, realizowanym w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013,
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, co per se czyni
działania klinik prawa bardziej skutecznymi w zakresie pracy nad instytucjonalnymi instrumentami
prawnymi wsparcia osób dążących do uzyskania dostępu do sprawiedliwości23.
Globalny ruch kliniczny

Rozważania o klinikach prawa na świecie należy rozpocząć od wskazania, że kliniki prawa i osoby w nich
działające mają możliwość zrzeszania się i współpracy w globalnym, ponadnarodowym ruchu Global Alliance for Justice Education (GAJE). Skupiając
członków z ponad pięćdziesięciu państw, organizacja ta próbuje włączyć w swoją pracę możliwie wielu
wolontariuszy, aby dzięki wspólnej aktywności urzeczywistnić ideę stowarzyszania się w celu osiągnięcia sprawiedliwości dzięki nauczaniu i wychowaniu
prawniczemu. Wśród celów statutowych GAJE wymienia się wprost tak zwaną edukację kliniczną studentów, rozumianą jako kluczowy element edukacji
prawnej społeczeństwa. Co istotne, GAJE nie poprzestaje na samej aktywności akademików, ale zrzesza
przedstawicieli zawodów prawniczych (adwokatów,
sędziów) i organizacji pozarządowych. Kluczowa rola
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ruchu sprowadza się zatem do budowania sieci międzynarodowej współpracy osób (między innymi przez
tworzenie tak zwanych list serve – list osób korespondujących elektronicznie w organizacji – umożliwiających bezpośredni kontakt wszystkich członków GAJE
w celu wymiany kontaktów i doświadczeń) i tworzenia
swoistego think tanku, zajmującego się walką z wykluczeniem w dostępie do sprawiedliwości. Ruch GAJE
dysponuje również środkami na wspieranie inicjatyw
społecznych w zakresie osiągania statutowych celów
organizacji w krajach uboższych i rozwijających się.
Oprócz urzeczywistniania wspomnianych celów statutowych, GAJE zakłada regularność osobistych spotkań członków stowarzyszenia przez ogólnoświatowe
konferencje międzynarodowe, podczas których porusza się kwestie metodologii nauczania klinicznego
prawa, prowadzi warsztaty aktywnych metod nauczania i organizuje panele dyskusyjne, umożliwiające
podjęcie próby rozwiązania specyficznych problemów
związanych z walką z wykluczeniem społecznym i dostępem do sprawiedliwości. Wielu prawników klinicystów aktywnie uczestniczy w tym ruchu globalnym, czerpiąc satysfakcję z możliwości dzielenia się
doświadczeniami z kolegami z innych państw. Jest to
cenne, gdyż w dobie nowoczesnych technologii komunikacyjnych tym łatwiejszy staje się dostęp do materiałów dydaktycznych czy opracowań naukowych poświęconych poradnictwu pro bono24.
Frank S. Bloch uważa, że to właśnie dzięki globalnemu ruchowi klinicznemu jest możliwy wzrost
świadomości prawnej społeczeństw, realny staje się
również dostęp do sprawiedliwości, co w innych okolicznościach byłoby trudne do osiągnięcia25. Na tym
tle Frank S. Bloch buduje nawet koncepcję „globalnego prawnika” (global lawyer), wskazując jednocześnie,
jakim przeszkodom należy sprostać w wymiarze budowania wspólnoty globalnego ruchu klinicznego. Podstawowa trudność tkwi w samych odrębnościach narodowych systemów edukacji – to, co jest osiągalne
w jednym państwie, nie jest możliwe do przeprowadzenia w innym. W ocenie przywoływanego badacza,

DzU 2011, nr 253, poz. 1520.
DzU 2005, nr 164, poz. 1365 ze zm.
Szerzej – por. M. Wysoczyńska: Model kształcenia prawników na różnych poziomach edukacji w doświadczeniach nauczyciela akademickiego UŁ – radcy
prawnego OIRP w Łodzi, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 6.
23
Por. http://www.fupp.org.pl; http://www.inpris.pl/pomoc-prawna.
24
http://www.gaje.org
25
F.S. Bloch: Access to Justice and the Global Clinical Movement, op. cit.
20
21
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zróżnicowanie to jest prostą pochodną różnych systemów prawnych i warunków kulturowych. Pojęcie globalnego (światowego) ruchu klinicznego nie może być
więc sprowadzane do rozumienia go jako zunifikowanego sposobu czy podejścia do klinicznego nauczania prawa26. Chodzi raczej o tego rodzaju relację, która
– uwzględniając formy i metody pracy – akcentuje i akceptuje ich różnorodność27.
Mimo wielu występujących odrębności, istnieją
wartości wspólne klinikom prawa niezależnie od ich nazwy lokalnej, sposobu ufundowania czy przyjętej struktury organizacyjnej. Do ważnych spoiw różnych modeli
klinik prawa należą w pierwszym rzędzie metody pracy
– aktywne metody nauczania prawa, polegające na nauczaniu przez działanie, a także to, że pomoc studentów
(nadzorowana przez naukowców czynnych w zawodach
prawniczych) jest oferowana osobom ubogim. Frank S.
Bloch uważa, że elementami wspólnymi klinik są metody pracy, polegające na nauczaniu umiejętności za pośrednictwem działań, uczenie przez doświadczenie oraz
wychowywanie prawnicze w ramach uwrażliwiania społecznego i wykształcania wartości etycznych28. Obecnie na świecie kliniki prawa odgrywają istotną rolę, ponieważ – oprócz oddziaływań edukacyjnych – mniej lub
bardziej formalnie uczestniczą w krajowych sieciach pomocy prawnej osobom ubogim. Dzieje się tak w Chile,
Argentynie czy Kolumbii. Z kolei w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pomoc klinik prawa stanowi znaczne
wsparcie bezpłatnego systemu poradnictwa prawnego.
Podobnie jest w Republice Południowej Afryki29.
To zaś, co stanowi o kluczowej wartości światowego ruchu klinicznego, wyraża się w celach, jakie mu
przyświecają. Frank S. Bloch uważa – i trudno się z nim
nie zgodzić – że chodzi o przygotowanie przyszłych
prawników do czynności zawodowych, które będą wykonywane na podstawie profesjonalnych i etycznych
zasad oraz podejmowane w celu dążenia do budowania
sprawiedliwości społecznej. W ocenie tego badacza, cel
ten jest osiągany również dzięki oddziaływaniu klinicznego nauczania prawa nie tylko na studentów, ale także
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na praktyków zaangażowanych w ten ruch. Rolą globalnego ruchu klinicznego ma być więc również uwrażliwianie społeczne prawników wykonujących już swój
zawód, nie tylko studentów30.
Wybrane modele działania klinik
prawa na świecie

Kliniki prawa kontynentu północnoamerykańskiego
(Stany Zjednoczone)
Kliniki prawa kontynentu północnoamerykańskiego
należą bez wątpienia do najstarszych takich instytucji
na świecie. Możliwość szybkiego rozwoju na dobrym
poziomie zorganizowania północnoamerykańskie kliniki prawa zawdzięczają wsparciu instytucjonalnemu instytucji grantowej – Rady do spraw Edukacji
Klinicznej i Odpowiedzialności Zawodowej (Corporate Law Economic Reform Program, CLERP), działającej w latach 1965–197831, której działania kontynuował
do 1997 roku Departament Edukacji. Później kliniki prawa – mocno już osadzone w strukturach uczelni
– zyskały finansowanie zapewnione w budżetach akademickich, stając się ważnym elementem zarówno uniwersytetów, jak i społeczności lokalnych, w ramach
których działają32.
Szczególnie interesującym przykładem jest program edukacji klinicznej realizowany w Northwestern
University School of Law. Początki programu edukacji klinicznej datują się na tej uczelni na 1910 rok, kiedy dziekan John Henry Wigmoore rozwinął inicjatywę,
obecnie noszącą nazwę The Bluhm Legal Clinic33. Sama
klinika rozpoczęła jednak pracę dopiero w 1969 roku,
pierwotnie zasilana przez czternastoosobowy personel
– dwóch adwokatów i dwunastu studentów. Początkowy opór władz uczelni przed tym, aby klinika była jednostką Northwestern University School of Law, został
pokonany i klinika działa pod auspicjami uniwersytetu.
Drugą trudnością było przyjęcie konkretnego modelu edukowania, na początku bowiem przeciwstawiano

Ibidem.
http://www.gaje.org
F.S. Bloch: Access to Justice and the Global Clinical Movement, op. cit.
29
E. Rekosh: Rozwój prawniczej edukacji klinicznej: perspektywa globalna – doświadczenia zagraniczne, historia uniwersyteckich poradni prawnych, op. cit., s. 27.
30
Wśród organizacji, które również są zaangażowane w aktywne organizowanie ruchu klinicznego, można wymienić: Public Interest Law Institute (http://
www.pili.org), Society Justice Initiative (http://www.justiceinitiative.org), Clinical Legal Education Association (http://www.law.cuny.edu/clea/clea.htm).
31
E. Rekosh: Rozwój prawniczej edukacji klinicznej: perspektywa globalna – doświadczenia zagraniczne, historia uniwersyteckich poradni prawnych, op. cit.
32
Ibidem.
33
http://www.law.northwestern.edu/legalclinic
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model kliniki opartej na pomocy prawnej klientom
metodzie aktywnego nauczania prawa przez narzędzie aktywne – symulację rozprawy sądowej (simulation versus live client debate)34. Obecnie The Bluhm
Legal Clinic opiera swój
program kształcenia na
obu metodach nauczania
prawa, funkcjonując przy
tym jak dobrze zorganizowane przedsiębiorstwo
prawnicze – obejmuje dwadzieścia jednostek klinicznych działających w czternastu nadrzędnych wobec
nich centrach, w których
pracuje ponad trzydziestu profesorów wspomaganych przez blisko dwustu
studentów rocznie, działających w sekcjach wyodrębnionych według kryterium spraw do analizy
(cywilne, karne, praw człowieka, mediacji, młodocianych, spraw rodzinnych,
praw dzieci). Są to między
innymi: Appellate Advocacy Center, Bartlit Center
for Trial Advocacy, Center
for Criminal Defense, Center for Externships, Center
for International Human Rights, Center on Negotiation and Mediation, Center on Wrongful Convictions,
Center on Wrongful Convictions of Youth, Children
and Family Justice Center, Civil Litigation Center, Entrepreneurship Law Center, Environmental Advocacy
Center, Investor Protection Center, Roderick MacArthur Justice35.
Wiele wyodrębnionych sekcji i ogromna
liczba różnych spraw sprawiły, że personel kliniki
i studenci nawiązali z czasem liczne owocne kontakty z miejscowymi organizacjami obywatelskimi, praktykami i podmiotami związanymi z lokalnymi ruchami

strona 29

społecznymi. Regułą – podobnie jak w ruchu południowoafrykańskim – jest włączanie studentów w czynności przed sądami, aby mogli reprezentować klientów
w ich sprawach sądowych36.
Innym
przykładem może być klinika
prawa w Columbia Law
School w Nowym Jorku37.
Program klinicznego nauczania prawa – podobnie
jak w Northwestern University School of Law – akcentuje równowagę dwóch
elementów: edukowania
i pomocy prawnej. Koordynatorzy programu klinicznego podkreślają, że
studenci sami wyznaczają sobie cele edukacyjne
i społeczne, do jakich dążą,
próbując swoich sił w wielu
ważnych zadaniach. Istotnym elementem jest praca
pod kierunkiem koordynatora klinicznego, skutkująca przyrostem wiedzy, pogłębianiem umiejętności
praktycznych i uczeniem
się
odpowiedzialności
przy realizowaniu projektów klinicznych. Student,
uczestnicząc w zajęciach, realizuje kurs akademicki
zakończony formalnie otrzymaniem punktów kredytowych, których liczba zależy od czasu trwania kursu
( jeden semestr albo dwa semestry). Aby uczestniczyć
w zajęciach klinicznych, trzeba się wcześniej zarejestrować, wypełniając formularz rejestracyjny umożliwiający wzięcie udziału w programie rekrutacyjnym
do jednej z formalnie wyodrębnionych jednostek klinicznych (o czym będzie jeszcze mowa). Regułą – odmiennie niż w niektórych klinikach w Polsce, podobnie zaś jak w klinice z Republiki Południowej Afryki
– jest transparentność, polegająca na ujawnieniu

Istotnym elementem
uczestnictwa
w działaniach kliniki
prawa jest praca pod
kierunkiem koordynatora
klinicznego, skutkująca
przyrostem wiedzy,
pogłębianiem umiejętności
praktycznych i uczeniem
się odpowiedzialności przy
realizowaniu projektów
klinicznych

34
35
36
37

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
http://web.law.columbia.edu/clinics/child-advocacy-clinic
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danych nauczycieli akademickich, za pośrednictwem których można się skontaktować z personelem
kliniki, i reguł pracy w klinice38. Poszczególne jednostki kliniczne wyodrębniono zgodnie z kategorią
spraw, jakimi się zajmują pracujący w nich studenci.
W związku z tym w Columbia Law School w Nowym
Jorku funkcjonują:
–– Challenging the Consequences of Mass Incarceration. Zajęcia trwają jeden semestr i są punktowane
standardowo siedmioma punktami kredytowymi.
Główna aktywność studentów polega na kontakcie
z klientami, w tym osadzonymi w zakładach karnych,
podczas którego studenci są zobowiązani dodatkowo do współpracy z organizacjami pro bono (non-profit organizations). Studenci w ramach aktywności klinicznej pomagają również pisać proste pisma
procesowe czy administracyjne. Elementem przygotowania do pracy w klinice jest samokształcenie,
obejmujące studiowanie teorii więziennictwa, prawa karnego wykonawczego, praw osadzonych i imigrantów. Aby przygotować się do pracy z klientem,
studenci odbywają seminaria w formie warsztatów39.
–– Community Enterprise Clinic. Celem tego programu edukacji klinicznej jest wspieranie studentów
w samorozwoju, aby stali się efektywnymi i etycznymi prawnikami, zdolnymi świadczyć pomoc prawną organizacjom pożytku publicznego. Klientami tej
jednostki są zarówno organizacje nowo powstałe, jak
i osadzone w społeczności, czego przykładem są stowarzyszenia na rzecz pomocy ubogim i ofiarom przemocy domowej. Głównym zadaniem konsultacji jest
świadczenie pomocy prawnej w zakresie określenia
właściwego statusu organizacji i pomocy w ustalaniu
kierunku jej rozwoju. Inną grupą docelową są drobni przedsiębiorcy, którzy mają kłopoty z określeniem
odpowiedniej struktury działania biznesu, wywodzą
się zaś z danej społeczności lokalnej (miejscowi piekarze, projektanci biżuterii, wynalazcy czy lokalni
producenci żywności). Aktywność studentów, oprócz
konsultacji z klientami, wyraża się niekiedy przez
prowadzenie warsztatów czy pracę nad określonymi
propozycjami zmian w prawie. Początek zajęć w jed-
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nostce klinicznej polega zwykle na przygotowaniu
studentów do pracy klinicznej przez seminaria, symulacje i konsultacje z profesorem. Szacowany czas
poświęcony na pracę w klinice wynosi dwadzieścia
jeden godzin w tygodniu. Rezultatem kształcenia ma
być wiedza wsparta umiejętnościami praktycznymi, polegającymi na znajomości przepisów podatkowych, komunikacji, negocjacji40.
–– Environmental Law Clinic. Podobnie jak w pozostałych instytucjach, także w tej klinice nacisk jest położony na aspekt edukacyjny – akcentuje się przygotowanie studentów do podejmowania w przyszłości
różnych wyzwań zawodowych, model pracy jest zaś
zbliżony do proponowanego w innych jednostkach
(seminaria, konsultacje z profesorem, samorozwój przez lekturę, samodzielne studia i symulację).
Docelową grupą klientów są stowarzyszenia lokalne, regionalne i krajowe, których celem statutowym
jest ekologia i kwestie z nią związane (zmiany klimatyczne, czystość powietrza i wód, zanieczyszczenia). Studenci tej jednostki uczestniczą w projektach
dotyczących postępowań administracyjnych przed
agencjami rządowymi i przed sądem. Jednostka kliniczna ściśle współdziała z innymi klinikami i organizacjami, czego przykładem jest współpraca dotycząca projektu poświęconego wpływom zmian
klimatycznych na standardy związane z żywnością
i za środowiskiem41.
–– Lawyering in the Digital Age Clinic. Klinika ta koncentruje swoje działania wokół zagadnienia nowoczesnych technologii i problematyki ich wykorzystania w usługach prawniczych. Rolą studenta jest
uczestniczenie w projektach poświęconych modelom dostępu do sprawiedliwości. Oprócz umiejętności dostępnych w klasycznym modelu (rozmowa
z klientem, konsultacje, pisanie pism procesowych),
studenci mogą nabyć umiejętności związane z zarządzaniem usługami prawniczymi z wykorzystaniem
nowych technologii. Praca w klinice wymaga również
dużego nakładu czasu – około dwudziestu godzin
w tygodniu poświęconych na pracę nad projektami,
spotkania z klientami, seminaria i konsultacje42.

Tego rodzaju informacje są ujawniane w publikatorach klinicznych i na stronach internetowych klinik prawa.
http://web.law.columbia.edu/clinics/child-advocacy-clinic
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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–– Mediation Clinic. Praca w tej klinice służy przede
wszystkim zapoznaniu studentów z technikami mediacji i negocjacji oraz prowadzenia debaty. Cele te
są osiągane za pośrednictwem takich narzędzi edukacyjnych, jak warsztaty z mediacji, konsultacje
z profesorem, seminaria, współpraca z Alternative Dispute Resolution (ADR), zajęcia z pisania pism
procesowych i tworzenia projektów. W zakresie pomocy prawnej świadczonej przez studentów wyjątkowo dużo czasu w tej jednostce klinicznej poświęcono
na trening umiejętności i uprawnienie słuchaczy do
pełnienia czynności w trybie konsultacji przed wieloma podmiotami i sądami. W ocenie koordynatora
tej jednostki, wymagana ilość czasu poświęconego na
pracę w klinice wynosi jeden dzień w tygodniu43.
–– Sexuality and Gender Law Clinic. Istotą pracy tej
jednostki klinicznej jest współpraca z prawnikami
i organizacjami obywatelskimi, których celem jest
współprowadzenie projektów z zakresu gender studies i praw seksualnych. Przykładem klinicznej aktywności jest praca nad zmianami w prawie dotyczącym praw mniejszości seksualnych, praw kobiet czy
przemocy domowej. Klinika współpracuje z licznymi
organizacjami non profit i instytucjami publicznymi
aktywnymi w obszarze jej działania. Aktywność studentów obejmuje pracę samodzielną, udział w seminariach, konsultacjach, spotkaniach z klientami czy
warsztatach44.
–– Child Advocacy Clinic to jednostka kliniczna, która wymaga szczególnego zaangażowania studenta przez cały rok studiów (przy około dwudziestogodzinnej pracy w ciągu tygodnia). Celem działania
jest zapewnienie asysty prawnej małoletnim obywatelom w każdej kategorii spraw: opieki, zdrowia czy
alimentów. Studenci kształcą się zatem w systemie
zbliżonym do pozostałych programów klinicznych
(seminaria, konsultacje, warsztaty), dodatkowo jednak pełnią czynności procesowe w określonej wyżej
kategorii spraw, uczestniczą także w projektach na
rzecz edukacji i zmian w prawie w omawianej kategorii spraw45.
Opisane jednostki akademickie łączą szczególne cechy ich działania: transparentność kadry
43
44
45
46
47
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i metod działania oraz silne związki ze społecznością
lokalną i z lokalnymi prawnikami, z którymi studenci i profesorowie współpracują nad rozwiązywaniem
problemów związanych z przedmiotem konsultacji
prawnych.

Kliniki prawa w Republice Południowej Afryki
University of the Witwatersrand Law Clinic to klinika prawa działająca w Republice Południowej Afryki, zrzeszona w Association of University Legal Aid Institutions (AULAI). Celem tego stowarzyszenia jest
wspieranie działania krajowych klinik prawa oraz propagowanie wartości związanych z ochroną praw człowieka, dostępem do sprawiedliwości i zapewnianiem
wsparcia prawnego dla najuboższych46. Jak wskazuje Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych,
„w RPA, podobnie jak w Polsce, istnieje problem z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej. W RPA udało
się jednak wypracować skuteczny sposób dysponowania pieniędzmi publicznymi przeznaczonymi na reprezentację osób ubogich przed sądem. Program kliniczny w RPA istnieje od lat 70., ale dopiero pod koniec lat
90. został on uporządkowany i zorganizowany strukturalnie. Kliniki, w znacznej części, zostały zorganizowane przez prawników praktyków, a nie, tak jak w Polsce,
przez nauczycieli akademickich. Praktycy są głównymi uczestnikami programu klinicznego i zajmują się
prowadzeniem klinik. Klinicyści pracujący odpowiednio długo są traktowani jak profesorowie, ale dopiero w 2001 roku pierwszy klinicysta został mianowany
profesorem uniwersyteckim”47.
Czytelnie charakter południowoafrykańskich klinik prawa oddaje przykład University of the
Witwatersrand Law Clinic, która od czterdziestu lat
z powodzeniem funkcjonuje w Republice Południowej Afryki. Klinicyści afrykańscy podkreślają, że w ich
pracy szczególnie ważne są dwa cele: edukacja i pomoc prawna. Specyfika usytuowania kliniki sprawia,
że większość klientów to ubodzy mieszkańcy Johannesburga, borykający się z wykluczeniem społecznym i ubóstwem. To powoduje, że działalność kliniki podlega określonym standardom. Studenci – ze
względu na edukacyjny cel funkcjonowania kliniki,
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która jest elementem kursu prawa na ostatnim roku studiów prawniczych – są zobowiązani do odbycia praktyk klinicznych, nabywając dzięki temu wiele
ważnych umiejętności (rozmowa z klientem, pisanie
pism procesowych, rozwiązywanie problemów), zyskują również wiedzę o regułach etycznych wykonywania zawodu prawnika. Student zawsze pracuje
z prawdziwą sprawą, analizując relacje i dokumenty
wskazane przez klienta – cały proces odbywa się pod
nadzorem praktyka (pracownika kliniki). Klinika prawa świadczy asystę
prawną w bardzo szerokim
zakresie,
obejmującym
sprawy cywilne, karne, rodzinne, handlowe. Klienci – oprócz asysty prawnej,
polegającej na uzyskaniu
informacji prawnej – mogą być ponadto reprezentowani przed sądami. Jest
regułą, że pomoc prawną
świadczy się na rzecz tych,
których nie stać na zatrudnienie profesjonalisty.
University of the
Witwatersrand Law Clinic, jak wspomniano wyżej, funkcjonuje od ponad czterdziestu lat. Rozpoczynała działalność od jednego biura i pracy
kilkorga wolontariuszy, aby w 1989 roku przekształcić się w kurs practical legal studies – obligatoryjny dla wszystkich studentów ostatniego roku studiów na wydziałach prawa. Wraz ze wzrostem liczby
studentów klinika z biegiem czasu była w stanie poszerzyć ofertę pomocy dla osób potrzebujących. Od
1993 roku istnieje ponadto możliwość odbywania
przez prawników i kandydatów na adwokatów staży w akredytowanych przez Association of University Legal Aid Institutions klinikach prawa, do których
należy między innymi University of the Witwatersrand Law Clinic. Bez wątpienia jest ona obecnie największą i najprężniej działającą kliniką w Republice
Południowej Afryki. Regułą jest świadczenie asysty
prawnej w sprawach dotyczących większości obszarów prawa – jeśli jednak nie jest to możliwe, klienci kliniki są kierowani do innych organizacji, których
celem statutowym jest rozwiązywanie określonych
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problemów prawnych. Co do zasady, nie pobiera się
również żadnych opłat od klientów. Personel kliniki prawa tworzą praktycy, do których należą adwokaci i aplikanci adwokaccy. Ponadto w klinice pracuje personel administracyjny: menedżer, sekretarki,
pracownik biurowy i recepcjonista.
Klinika jest podzielona na kilka sekcji (Labour Unit, General Unit, Family and Gender Unit, Refugee Unit, Criminal Law and Delict Unit, Property
Unit), z których każda ustala własne reguły dotyczące
czasu pracy i jego organizacji. Nazwy sekcji wskazują,
że wyodrębniono je według
najważniejszych gałęzi prawa (między innymi prawo
rodzinne, karne, cywilne).
Każda sekcja, na przykład
zajmująca się sprawami
nieletnich, ma z góry ustalone godziny przyjęć klientów. Wszystkie informacje
dotyczące metodyki pracy sekcji i organizacji czasu pracy są upublicznione, aby klienci mieli wiedzę
o sposobie pracy kliniki.
W sekcji do spraw nieletnich pracuje trzech adwokatów, których wspierają aplikanci – ich nazwiska są również jawne dla klienta, między innymi z powodu możliwości świadczenia asysty
i pomocy prawnej przed sądami i urzędami. Prawnicy
kliniki prawa są wykładowcami uniwersyteckimi, ich
kwalifikacje oraz kontakty i profile akademickie, na zasadzie transparentności, są ujawnione na stronie internetowej uczelni i w zakładce poświęconej klinice prawa
jako jednostce uniwersyteckiej.
Zakres spraw, którymi zajmują się studenci
i prawnicy, jest szczegółowo opisany na stronie internetowej, wraz z regułą świadczenia pomocy prawnej
wyłącznie dla osób ubogich, których nie stać na zatrudnienie profesjonalisty (pomoc prawna jest udzielana wyłącznie klientom, którzy stawią się w klinice – nie ma możliwości uzyskania pomocy prawnej
telefonicznie czy za pośrednictwem poczty elektronicznej). Klinika prawa dysponuje samodzielnymi
pomieszczeniami, w których mogą pracować studenci wraz z klientami i gdzie odbywają się konsultacje

W modelu
południowoafrykańskim
klinika prawa świadczy
asystę prawną w bardzo
szerokim zakresie,
obejmującym sprawy
cywilne, karne, rodzinne
i handlowe
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z prawnikami, ma również zapewnione zaplecze
administracyjno-biurowe48.
W dużej mierze właśnie na doświadczeniach
południowoafrykańskich klinik prawa oparto polski
model sieci bezpłatnego poradnictwa prawnego świadczonego przez uniwersyteckie kliniki prawa. Amy
Brown, przedstawicielka amerykańskiej Fundacji Forda, wskazywała w 2001 roku, że „współpraca Fundacji
Forda z ruchem klinicznym w RPA rozpoczęła się na
początku lat 90. W 1992 Fundacja Forda finansowała
program wymiany RPA z USA dla nauczycieli klinicznych, w latach późniejszych realizowano programy wewnątrzkrajowe. W latach 1993–1994 powstało stowarzyszenie kliniczne zrzeszające przedstawicieli klinik.
Stowarzyszenie zawiodło oczekiwania Fundacji Forda.
Działało zbyt opieszale, miało problemy z kolektywnymi decyzjami, było źle zorganizowane. Interesowało się jedynie problematyką bieżącą i nie miało żadnego pomysłu na finansowanie programu w przyszłości.
W latach 1995–1996 Fundacja Forda sponsorowała 8 z 21 istniejących klinik w RPA, dając jednocześnie
sygnały, że indywidualne kliniki nie będą dłużej sponsorowane. W latach 1995–1997 indywidualne granty
dla klinik otrzymali: Wits, Western Cape, Natal oraz
mniejsze kliniki na uniwersytetach Zululand, Nord,
Durban Westville, Transkei, Fort Hare. W 1998 stowarzyszenie pod wpływem sugestii Fundacji Forda powołało do życia trust, dla którego Fundacja Forda przekazała duży grant instytucjonalny. Kliniki działające przy
dużych uniwersytetach, takich jak Wits czy Natal, same
zapewniają sobie finansowanie z różnych źródeł, mają
też zapewnioną pomoc finansową ze strony uniwersytetów. Dzięki temu kliniki te nie korzystają z pomocy
finansowej oferowanej przez trust. Inne uniwersytety, szczególnie te, które w czasach apartheidu kształciły czarnoskórych studentów, mają ogromne problemy finansowe i nie angażują się w program kliniczny
w wystarczający sposób, dlatego też poradnie działające przy tych uniwersytetach bardzo potrzebują pomocy finansowej trustu”49.
Po tych informacjach, pozyskanych w ramach
wizyty studyjnej polskich akademików w Republice
Południowej Afryki, osoby zaangażowane w tworzenie ruchu klinicznego w Polsce przyjęły następujące

48
49
50

http://www.wits.ac.za/lawclinic
http://www.fupp.org.pl
Ibidem.
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rekomendacje: „Wnioski: perspektywy finansowania
poradni w Polsce. Należy rozważyć powołanie w Polsce
instytucji podobnej do trustu. Właściwą formą organizacyjną jest fundacja. Inicjatywa utworzenia fundacji
powinna wyjść od poradni, podobnie jak w RPA stowarzyszenie założyło trust. Fundacja powinna być w dużej
mierze niezależna od poradni. Poradnie nie powinny
rozstrzygać o rozdziale środków, dlatego że stawia to je
w sytuacji konfliktu interesu. Statut powinien gwarantować niezależność organów fundacji, które rozstrzygają o finansowaniu poradni. W RPA trust jest instytucją
praktycznie rzecz biorąc niezależną od stowarzyszenia, a przedstawiciele poradni nie decydują o finansowaniu. Fundacja powinna prowadzić stałe biuro zajmujące się pozyskiwaniem i gromadzeniem funduszy.
W perspektywie powinno ona zatrudniać osoby zajmujące się tym zawodowo. Dominujący pogląd przedstawiony nam w RPA stanowił, że trust powinien dysponować taką strukturą. Kryteria finansowania powinny
zostać skodyfikowane w postaci standardów działalności poradni. Dodatkowe środki finansowe mogą pochodzić z jednostek samorządu lokalnego oraz krajowych
fundacji, np. fundacje kościelne, fundacje regionalne,
fundacje polityczne. Wprowadzenie time sheetów, aby
móc prześledzić ilość czasu poświęcanego na poszczególne sprawy i czynności administracyjne. Konieczne
wydaje się wybranie w konkursie profesjonalnej firmy
audytorskiej lub konsultingowej”50.
Rekomendacje te zostały w pełni wprowadzone w życie.

Kliniki prawa w innych częściach świata
Ruch kliniczny rozwija się również w innych częściach
świata.
Klinika prawa działająca na Uniwersytecie
w Baku (Azerbejdżan) stosuje standardy, które przyświecają działaniu klinik w Republice Południowej
Afryki czy w Polsce – klientami są osoby ubogie, często bezdomne, uchodźcy, studenci, bezrobotni. Rolą studenta jest udzielanie asysty prawnej w zakresie informacji o czynnościach, które klient powinien
podjąć, aby bronić swoich praw, a także opracowywanie wzorów pism procesowych czy przygotowywanie dokumentów. Klinika jako jednostka akademicka
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powstała w 2001 roku i pierwotnie była finansowana
ze środków pochodzących z grantu Institute of Open
Society – Assistance Fund. Obecnie jednostka kliniczna korzysta z własnej infrastruktury
akademickiej.
Zakres spraw prowadzonych przez klinikę koncentruje się wokół kwestii prawa i procedury cywilnej.
Studenci udzielający porad
prawnych pracują pod nadzorem i ze wsparciem merytorycznym praktyków51.
Innym
przykładem aktywności klinicznej jest turecka BİLGİ
Legal Clinic. Program klinicznego nauczania prawa został wprowadzony na
Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bilgi w 2003 roku. Jak przyznają koordynatorzy projektu, model
ten odpowiada amerykańskim standardom z lat sześćdziesiątych XX wieku, powstał zaś dzięki współpracy z Georgetown University
w Waszyngtonie, Uniwersytetem im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie i Uniwersytetem KwaZulu-Natal
w Republice Południowej Afryki. Nauczyciele kliniczni najpierw uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez te jednostki, aby następnie prowadzić zajęcia na Uniwersytecie w Bigli. Zajęcia w ramach kliniki
prawa trwają na tej uczelni przez dwa semestry. Pierwszy z nich jest poświęcony zajęciom przygotowawczym. Po ich odbyciu studenci mogą realizować kurs
kliniczny albo w modelu opisanym wcześniej (konsultacja klientów, pisanie opinii i pism procesowych), albo
przez tak zwane street law. Program street law wymagał
zgody tureckiego Ministerstwa Sprawiedliwości, aby
studenci mogli odwiedzać klientów w zakładach karnych w Istambule. Celem tych spotkań jest kształcenie
więźniów – objaśnianie im istotnych instytucji prawa
i możliwych do podjęcia działań prawnych52. Zarówno
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w trakcie konsultacji na uczelni, jak i podczas zajęć
w zakładzie karnym studenci osiągają ten sam cel edukacyjny, czyli uczą się przez działanie, zyskując pogłębioną wiedzę teoretyczną
i nabywając umiejętności
praktycznych.
Szczególnie istotne jest to, że studenci zyskują możliwość
uwrażliwienia się na potrzeby i problemy osób
znajdujących się w skrajnie trudnym położeniu życiowym. Akademicy akcentują również aspekt
związany z wychowaniem
prawniczym i edukowaniem przez realizowanie
misji, polegającej na kształceniu odpowiedzialnych
społecznie
prawników.
Klinika została doceniona
w 2005 roku, otrzymując
wyróżnienie za swoje działania edukacyjne53.
Równie młody jest ruch kliniczny w krajach
arabskich. Pracownicy uczelni arabskich byli edukowani w modelu romańskim prawa, co sprawia, że w większości nie mieli okazji zetknąć się z modelem amerykańskim czy południowoafrykańskim. Inną istotną
przeszkodą w działaniu miejscowych klinik prawa jest
brak tradycji kultywowania praw człowieka i obywatela. Dlatego pierwsza klinika prawa powstała dopiero
w 2005 roku na marokańskim University of Hassan II
w ramach Law Faculty of Mohammedia, przedmiotem
pracy studentów klinicznych były zaś problemy związane z prawem pracy, bezrobociem i pozwami pracowniczymi. Kolejną klinikę prawa założono w 2006 roku
w Palestynie. Obecnie klinik prawa jest znacznie więcej, powstały bowiem w Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Katarze, Kuwejcie, Libanie,
Jemenie, Iraku czy Egipcie. Wszystkie działają jako jednostki uniwersyteckie, poświęcając uwagę uchodźcom,
prawom dzieci i kobiet, konfliktom narodowościowym,

Co łączy wszystkie
kliniki prawa? Kliniczne
wychowanie prawnicze
wrażliwych i etycznie
odpowiedzialnych
prawników, gotowych
do wsparcia osób
potrzebujących dostępu
do sprawiedliwości
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http://bsu.edu.az/en/content/faculties
http://www.bilgi.edu.tr
Ibidem.
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sprawom rodzinnym i konsumenckim, ochronie dzieci54. Nadal jednak napotykają trudności związane z realizowaniem ich zadań, w tym brak możliwości reprezentowania klientów przez studentów w sądach, ograniczenia
dotyczące świadczenia pomocy prawnej przez profesorów, stale rosnącą liczbę klientów i studentów chętnych
do pracy w klinice (przy wciąż niskiej wydolności organizacyjnej klinik i braku odpowiedniej liczby opiekunów),
ogólny brak zaufania do umiejętności studentów55.
***
Przedstawione wyżej modele pracy klinik prawa na
świecie bez wątpienia różnią się w wielu aspektach,
w tym w zakresie finansowania (część z nich to jednostki organizacyjne wspierane z budżetu uniwersyteckiego, część zaś – ze środków z grantów i dotacji), sposobu
organizowania czasu pracy (może on obejmować kilka godzin w ciągu dnia w jednym semestrze albo nawet
dwadzieścia godzin w tygodniu przez cały rok akademicki), obowiązku uczestniczenia w zajęciach kliniki,
modelu funkcjonowania, rodzaju spraw, kompetencji studentów i ich uprawnień do podejmowania asysty
prawnej. Powszechniejszy jest model konsultowania
na miejscu – w siedzibie kliniki. Nie w każdym kraju istnieje możliwość reprezentowania klienta w sądzie
lub przed urzędami. W niektórych klinikach jednostki
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organizacyjne i przedsiębiorcy mogą pozyskać pomoc
prawną, podczas gdy w innych klinikach beneficjentami asysty prawnej są tylko ubogie osoby fizyczne.
Co zatem łączy wszystkie kliniki prawa? Kliniczne wychowanie prawnicze wrażliwych i etycznie odpowiedzialnych prawników, gotowych do wsparcia osób
potrzebujących dostępu do sprawiedliwości. W każdej
takiej instytucji – niezależnie od szerokości geograficznej i uwarunkowań społecznych – podkreśla się walor
edukacyjny, który jest jednakowy na całym świecie i oddziałuje na trzy sfery: wiedzę, umiejętności i postawę
społeczną. Wyraża się to w regułach metodologii klinicznego nauczania prawa, która zasadza się na uczeniu się
przez doświadczenie i nabywaniu umiejętności: badawczych, komunikacyjnych, w zakresie czynności przesłuchania i kontaktu z klientem, doradczych, pisania,
negocjowania, rozwiązywania problemów, interpersonalnych i organizacyjnych, samorozwoju, edukacji w zakresie etycznie odpowiedzialnego wykonywania zawodu i uwrażliwienia na potrzeby lokalnej społeczności56.
Cel postawiony przed klinikami prawa na świecie jest następujący: wychowanie prawnicze przez
uwrażliwianie społeczne osiągane dzięki pracy pro
bono. Wskazane modele pracy klinik prawa wyraźniej
pokazują, że jest on możliwy do osiągnięcia, nawet jeśli niekiedy narzędzia czy sposoby jego osiągnięcia nie
są jednakowe.

54
M. Mattar: Clinic Legal Education in Arab Universities: A Call for Curriculum Reform [materiały konferencyjne w druku]. W dniach 11–15 czerwca 2013 roku
w Turcji odbyło się spotkanie prawników zaangażowanych w działania pro publico bono, zorganizowane pod hasłem „International Symposium on New Approaches to Legal Education: Legal Clinics”. Przedmiotem wystąpienia strony polskiej były doświadczenia organizacji pożytku publicznego, jaką jest Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w zakresie pracy pro publico bono oraz tworzenia sieci podmiotów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej i asysty
prawnej osobom ubogim, których nie stać na pomoc profesjonalisty.
55
Ibidem.
56
R. Lewis: Clinical Legal Education Revisited, op. cit.
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świadczące poradnictwo
prawne i obywatelskie w Polsce

konkurencja, koegzystencja czy współpraca?

Tomasz Schimanek
Podmioty niepubliczne zajmujące się poradnictwem prawnym i obywatelskim mogą
odgrywać rolę partnerów instytucji publicznych, a także uzupełniać działania
państwa i wypełniać istniejące w nich luki. Aby tak się stało, podmioty te muszą

wzmocnić swój potencjał i wypracować w miarę trwałe mechanizmy
finansowania świadczonych usług poradniczych.

ǛǛAutor jest politykiem

społecznym, absolwentem
Uniwersytetu
Warszawskiego,
działaczem ruchu
pozarządowego, badaczem
kwestii społecznych,
ewaluatorem projektów
i programów społecznych,
ekspertem Instytutu Spraw
Publicznych i Akademii
Rozwoju Filantropii
w Polsce. Od ponad ośmiu
lat wspiera ekspercko
rozwój bezpłatnego
poradnictwa prawnego
i obywatelskiego
w Polsce. Członek Rady
Programowej kwartalnika
„Trzeci Sektor”.

W

Polsce pojęcie „poradnictwo prawne i obywatelskie” jest obecne
w obiegu publicznym od co najmniej kilku lat, pojawia się w dokumentach rządowych, w tym także najważniejszych, takich jak
strategie rozwoju kraju, ale nie doczekało się dotychczas definicji prawnej. Nie ma również jednego, powszechnie przyjętego sposobu definiowania poradnictwa – niekiedy zresztą oddzielnie używa się pojęć „poradnictwo prawne” i „poradnictwo obywatelskie”1. Na użytek niniejszej analizy proponuję
nie rozdzielać tych dwóch terminów, gdyż są one ściśle powiązane, a praktyczna różnica między nimi bywa trudna do wychwycenia2, i przyjąć następującą definicję: porad1
Szerzej o problemach definicyjnych – por. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Instytut Prawa i Społeczeństwa, Warszawa 2012, s. 31–41 (opracowanie jest dostępne na stronie internetowej: http://www.ppio.eu).
2
Kwestia ta została również podjęta w dyskusji redakcyjnej, której zapis publikujemy w tym numerze specjalnym
kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].

Instytucje publiczne i podmioty niepubliczne świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce…

nictwo prawne i obywatelskie to usługi obejmujące
przede wszystkim informacje i porady, z których korzystają najczęściej osoby mające problemy związane z prawem lub relacjami z administracją publiczną.
Celem świadczenia tych usług jest rozwiązanie problemów osób korzystających z poradnictwa i umożliwienie im usamodzielnienia się w życiu.
Poradnictwo jest z reguły świadczone przez
prawników (adwokatów i radców prawnych), aplikantów i studentów prawa (pod nadzorem opiekunów),
a także przez osoby niemające wykształcenia prawniczego, ale odpowiednio przygotowane do udzielania informacji i porad. Najczęściej porady są bezpłatne dla
osób korzystających i zwykle obejmują przedsądowy
etap sprawy.
Poradnictwo pełni wiele funkcji ważnych
z punktu widzenia społeczeństwa i państwa: pomaga
obywatelom poruszać się w gąszczu przepisów prawnych i decyzji administracyjnych, zapobiega marginalizacji społecznej osób, które korzystając z porad, ograniczają ryzyko znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej,
wspiera rozwiązywanie problemów osób wykluczonych, ułatwiając im powrót do społeczeństwa, stanowi
również formę edukacji prawnej i obywatelskiej.
Poradnictwo prawne i obywatelskie rozwija
się w Polsce od kilkunastu lat, ale dopiero w 2012 roku przeprowadzono jego pierwsze całościowe badanie.
Dostarczyło ono wielu informacji o tym, jak w praktyce są świadczone usługi poradnicze i jakie podmioty
tym się zajmują. Badanie składało się z dwóch elementów: złożonego, wielowymiarowego badania empirycznego (zrealizowanego przez Instytut Spraw Publicznych) i analizy danych zastanych (przeprowadzonej
przez Instytut Prawa i Społeczeństwa). Badanie wykonano w ramach projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia
dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego3. Część empiryczna objęła trzy grupy podmiotów: usługodawców świadczących porady,

strona 37

beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poradnictwa oraz podmioty, które wspierają lub potencjalnie
mogą wspierać podmioty świadczące porady. Wyniki
przeprowadzonego badania, szczególnie części dotyczącej usługodawców, posłużyły jako podstawa opracowania niniejszej analizy.
Podmioty świadczące poradnictwo

W badaniu uwzględniono dwie grupy podmiotów – publiczne i niepubliczne. Instytucje publiczne to przede
wszystkim ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, powiatowi rzecznicy konsumentów, Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Podmioty niepubliczne to głównie organizacje pozarządowe oraz związki zawodowe i studenckie poradnie prawne4.
Brak regulacji prawnych dotyczących poradnictwa uniemożliwia podanie dokładnej liczby podmiotów świadczących usługi poradnicze. W internetowej „mapie poradnictwa”, jaka powstała w rezultacie
badania, na którym opiera się niniejsze opracowanie,
znajduje się blisko 5 tysięcy podmiotów, z czego niewiele ponad 300 to podmioty niepubliczne, głównie
organizacje pozarządowe5. Pozostałe podmioty to instytucje publiczne – działające lokalnie, regionalnie
i w skali kraju6.
Zakres i formy świadczenia
poradnictwa7

Ogólnie nie ma istotnych różnic między podmiotami
niepublicznymi i publicznymi pod względem zakresu
i formy świadczenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Pojawiają się one w kilku kwestiach szczegółowych. Podmioty niepubliczne mają na przykład
z reguły mniejszy zasięg działania niż instytucje publiczne, co wydaje się konsekwencją przede wszystkim
uwzględnienia wśród podmiotów publicznych instytucji o zasięgu ogólnopolskim (Państwowa Inspekcja Pra-

3
Informacje na temat projektu i przeprowadzonych badań są dostępne na stronie internetowej: http://www.ppio.eu. Więcej o projekcie w artykule Marcina
Waszaka zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
4
Informacje o poradnictwie świadczonym przez organizacje pozarządowe znajdują się w artykule Anny Krajewskiej Organizacje pozarządowe świadczące
poradnictwo prawne i obywatelskie, zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
5
Mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego jest dostępna na stronie internetowej: http://www.mapaporadnictwa.org.
6
Więcej informacji o różnych typach usługodawców – por. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, op. cit., s. 127–177.
7
Na podstawie: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 11–61, 145–155 (raport jest dostępny na stronie internetowej: http://www.isp.org.pl).
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cy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Choć wśród organizacji pozarządowych są także podmioty działające
na skalę ogólnopolską, to jednak większość świadczy
usługi lokalnie. Dlatego podmioty niepubliczne znacznie częściej niż instytucje publiczne kierują swoją ofertę wyłącznie do mieszkańców określonego terytorium,
na przykład gminy lub powiatu, i (lub) do wybranej grupy beneficjentów, przy czym zwykle są to osoby korzystające z pomocy społecznej.
Zarówno podmioty publiczne, jak i podmioty
niepubliczne najczęściej udzielają pomocy w sprawach
rodzinnych, w sprawach związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej oraz w sprawach związanych
z pracą i bezrobociem. Instytucje publiczne częściej niż
podmioty niepubliczne pomagają w sprawach związanych ze świadczeniami z pomocy społecznej, co nie zaskakuje, jeśli się weźmie pod uwagę, że duża część badanych instytucji publicznych to instytucje pomocy
społecznej. Podmioty niepubliczne mają z kolei bardziej zróżnicowaną niż podmioty publiczne kafeterię
spraw, którymi się zajmują. Znacznie częściej niż instytucje publiczne oferują wsparcie w zakresie prawa
i postępowania administracyjnego, innych niż rodzinne i spadkowe spraw z zakresu prawa cywilnego oraz
praw konsumentów i uchodźców.
Zdecydowana większość podmiotów publicznych i niepublicznych (w tym organizacji pozarządowych) najczęściej świadczy poradnictwo w punkcie poradniczym, w bezpośrednim kontakcie z beneficjentem
(tabela 1). Nieco rzadziej oba typy podmiotów udzielają informacji i porad telefonicznie. Wyraźna różnica
pojawia się w zakresie wykorzystania poczty elektronicznej jako formy udzielania porad – posługuje się tą
metodą tylko 27% instytucji publicznych i aż 57% podmiotów niepublicznych. Z kolei blisko jedna piąta instytucji publicznych świadczy poradnictwo w terenie
(dyżury doradców poza punktem poradniczym), znacznie rzadziej robią to podmioty niepubliczne (14%).
Można to tłumaczyć, z jednej strony, ograniczeniami
zasięgu świadczonego poradnictwa, częściej występującymi u podmiotów niepublicznych, z drugiej zaś strony – ograniczonymi możliwościami ludzkimi i finansowymi podmiotów niepublicznych
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Tabela 1. Sposoby świadczenia usług
poradniczych – odsetek wskazań
Główne wskazania na podstawie badania CATI*
Sposób
świadczenia usługi

W punkcie udzielania porad

Podmioty
publiczne

Podmioty
niepubliczne

100%

98%

W trakcie rozmów
telefonicznych

57%

69%

Mailem w odpowiedzi
na pytanie

27%

57%

W terenie

26%

14%

2%

11%

Przez Internet

* CATI – wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne.
Źródło: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 49.

Zakres świadczonych usług w większości podmiotów publicznych i niepublicznych jest zbliżony,
obejmuje bowiem najczęściej informację o tym, gdzie
można znaleźć pomoc, informację o prawach przysługujących obywatelowi, porady dostosowane do okoliczności sprawy, pomoc w wypełnianiu dokumentów,
sprawdzanie dokumentów i ich ocenę.
Podmioty niepubliczne mają bardziej zróżnicowanych odbiorców, na których koncentrują swoje wsparcie, niż instytucje publiczne. Są to najczęściej bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, osoby korzystające
z pomocy społecznej lub osoby w trudnej sytuacji życiowej. Podmioty publiczne koncentrują się przede wszystkim na tej ostatniej grupie beneficjentów. Jeśli chodzi
o charakterystykę wieku czy płci osób korzystających,
to nie ma istotnych różnic między instytucjami publicznymi a podmiotami niepublicznymi. Średnio w miesiącu podmioty niepubliczne obsługują jednak kilkakrotnie więcej osób (133 osoby) niż instytucje publiczne (29
osób). Potwierdzają to wyniki innego badania, dotyczącego punktów poradniczych prowadzonych przez organizację pozarządową w czterech miastach Wielkopolski – każdy z tych punktów średnio w miesiącu obsłużył prawie

8
Wyliczenie na podstawie danych z: Monitoring i Ewaluacja Projektu „Sieć Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej”. Raport Mid-Term, Public Profits, Poznań 2012, s. 5.
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166 beneficjentów8. Z badań jakościowych wynika, że dość
często z usług podmiotów niepublicznych korzystają osoby, które nie chcą zwracać się po pomoc do instytucji publicznych, gdyż im nie ufają albo dlatego, że ich problemy dotyczą decyzji administracyjnych. Są wśród klientów
podmiotów niepublicznych również osoby, które nie znalazły pomocy w podmiotach publicznych, ponieważ instytucje publiczne nie zajmują się określonymi problemami
lub nie były w stanie rozwiązać tych problemów.
Podmioty niepubliczne (61% wskazań) częściej
niż podmioty publiczne (35% wskazań) sprawdzają jakość oferowanych usług (tabela 2). Jakość najczęściej zapewniają standardy świadczonych usług, czego najlepszym przykładem są standardy stosowane przez Związek
Biur Porad Obywatelskich i Fundację Uniwersyteckich
Poradni Prawnych9. Podmioty niepubliczne (48%) znacznie częściej niż instytucje publiczne (15%) stosują na co
dzień standardy świadczonych usług. Odsetek podmiotów niepublicznych stosujących standardy świadczenia usług poradniczych jest nieco wyższy niż odsetek
organizacji pozarządowych stosujących standardy dotyczące prowadzonej działalności (42%)10, ale jest to zasługa przede wszystkim studenckich klinik prawa i biur
porad obywatelskich, których status wiąże się z obowiązkiem stosowania standardów. Z kolei tak niewielki odsetek instytucji publicznych stosujących standardy wynika
przede wszystkim z tego, że dla większości z tych instytucji poradnictwo jest dodatkowym, marginalnym narzędziem wykorzystywanym w ich działalności.
Tabela 2. Odpowiedź na pytanie ankiety:
„Czy sprawdzają Państwo w jakikolwiek sposób
jakość świadczonych usług poradniczych?”
– odsetek wskazań
Odpowiedzi na podstawie badania CATI
Odpowiedzi

Podmioty
publiczne

Podmioty
niepubliczne

Tak

35%

61%

Nie

58%

31%

7%

8%

Nie wiem

Źródło: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 87.
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Ciekawa jest różnica między podmiotami publicznymi i niepublicznymi, która zarysowała się w wywiadach jakościowych z przedstawicielami usługodawców. Ogólnie przedstawiciele obu typów podmiotów
wskazywali, że celem udzielanych porad jest pomoc
prawna w rozwiązaniu problemów obywateli oraz
zwiększenie ich wiedzy i świadomości prawnej. Pojawiły
się jednak także odpowiedzi specyficzne dla danego typu podmiotów. W wypadku podmiotów niepublicznych
celem pomocy jest nie tylko rozwiązanie problemu, ale
również poprawa sytuacji osób korzystających z poradnictwa i ich usamodzielnienie życiowe. W wypadku instytucji publicznych jako cel specyficzny dla tego typu
podmiotów pojawiło się ułatwienie pracy urzędników,
którzy dzięki poradnictwu dostają od obywateli lepiej
przygotowane wnioski czy pisma urzędowe.
Osoby udzielające porad11

W podmiotach publicznych informacji i porad udzielają
najczęściej pracownicy socjalni lub adwokaci i radcowie
prawni. W podmiotach niepublicznych zadanie to jest
realizowane przez bardziej zróżnicowaną grupę osób.
Tutaj także najczęściej pojawiają się adwokaci i radcowie prawni, ale poradnictwo jest również prowadzone
przez pracowników socjalnych, studentów prawa, aplikantów i inne osoby niemające wykształcenia prawnego (tabela 3).
Tabela 3. Osoby udzielające informacji i porad
– odsetek wskazań
Główne wskazania na podstawie badania CATI
Kategorie
doradców

Podmioty
publiczne

Podmioty
niepubliczne

Pracownicy socjalni

58%

20%

Adwokaci lub radcowie
prawni

43%

73%

Aplikanci

5%

15%

Studenci prawa

2%

14%

Inne osoby

7%

14%

Źródło: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 74.

R. Skrzypiec, P. Frączak, T. Schimanek: Ocena jakości działania organizacji pozarządowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Warszawa 2009, s. 69.
T. Karoń, A. Hek, K. Tomczak: Badanie „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania”. Raport końcowy,
SMG/KRC Poland Media SA, sierpień 2010 roku.
11
Na podstawie: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 73–83.
9
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Zdecydowana większość podmiotów niepublicznych (93%) przygotowuje doradców do świadczenia poradnictwa. Inaczej wygląda sytuacja w podmiotach publicznych – jedynie 52% tych instytucji
zajmuje się odpowiednim przygotowaniem doradców. Większość podmiotów publicznych (66%) i niepublicznych (59%) wynagradza doradców za świadczone
usługi. Tylko 7% podmiotów niepublicznych korzysta
z pomocy prawników pracujących pro bono – w wypadku instytucji publicznych jest to aż 39%.
Finansowanie działalności12

W przeprowadzonym badaniu większość podmiotów nie była w stanie określić kosztów świadczonych
usług. Na podstawie deklaracji badanych, którzy oszacowali koszty działalności, można zaobserwować, że
instytucje niepubliczne ponoszą blisko czterokrotnie większe koszty niż usługodawcy publiczni. Średni poziom miesięcznych kosztów dla ogółu badanych
podmiotów wyniósł 3574,70 złotego, dla podmiotów
niepublicznych – 7961,90 złotego, dla podmiotów publicznych – 2147,90 złotego. Główna pozycja kosztów to praca doradców (37% wskazań), ale pojawia się
wyraźna różnica w tym zakresie między podmiotami
niepublicznymi (54%) i publicznymi (34%). Podobnie
jest w wypadku innych rodzajów kosztów – częściej są
one wskazywane przez podmioty niepubliczne niż publiczne. Wyjątek stanowią koszty informacji i promocji, które były wskazywane przez niewielką część badanych, ale kilkakrotnie częściej robiły to podmioty
niepubliczne.
Dla większości instytucji publicznych głównym
źródłem finansowania jest administracja samorządowa
(66%), dodatkowo także administracja rządowa (11%).
Wynika to stąd, że poradnictwo jest finansowane z budżetów tych instytucji, z których w badaniu większość
była podmiotami samorządowymi. Podmioty niepubliczne muszą finansować poradnictwo albo ze środków własnych (34%), albo ze środków pozyskanych
od samorządów (15%) lub od instytucji rządowych
(14%). Choć dla większości podmiotów niepublicznych
środki z Unii Europejskiej nie są głównym źródłem

12

Na podstawie: ibidem, s. 64–73.
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finansowania, to skorzystało z nich 10% badanych podmiotów, w wypadku podmiotów publicznych – zaledwie 1% badanych (tabela 4).
Tabela 4. Główne źródła finansowania
działalności poradniczej w ostatnich dwóch
latach – odsetek wskazań
Główne wskazania na podstawie badania CATI
Źródła
finansowania

Podmioty
publiczne

Podmioty
niepubliczne

Administracja
samorządowa

66%

Administracja rządowa

11%

14%

Środki własne

4%

34%

Środki unijne

1%

10%

Osoby prywatne

0%

6%

15%

Źródło: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 65.

W badaniu próbowano także ustalić, jakie są
ogólne wydatki roczne podmiotów dotyczące całej
działalności (nie tylko poradnictwa), czyli – mówiąc
prościej – czy są to podmioty z małym, średnim, czy też
z dużym budżetem. Wielu badanych nie było w stanie
lub nie chciało podać tej informacji. Z deklaracji pozostałych wynika, że instytucje publiczne z reguły miały
większe wydatki niż podmioty niepubliczne. Aż 8% instytucji publicznych zadeklarowało wydatki roczne powyżej 1 miliona złotych, 4% – od 501 tysięcy do 1 miliona, a 28% – od 101 do 500 tysięcy złotych. Podmiotów
niepublicznych mających wydatki roczne wyższe niż
1 milion złotych było 3%, mających wydatki w przedziale od 501 tysięcy do 1 miliona złotych nie było w ogóle,
z kolei mających wydatki w przedziale od 101 do 500 tysięcy złotych było 18%. Sytuacja ta wpływa także między innymi na to, że aż 90% instytucji publicznych zadeklarowało, że nie ma problemów z pozyskaniem
finansowania na pokrycie kosztów poradnictwa, podczas gdy wśród podmiotów niepublicznych tylko 65%
badanych nie ma takich problemów.
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Relacje z innymi podmiotami13

Przedstawiciele usługodawców uczestniczący w badaniu byli pytani o to, czy znają inne podmioty świadczące poradnictwo. Zdecydowanie wyższy poziom wiedzy na ten temat miały instytucje publiczne, przy czym
wśród nich najczęściej wskazywanym podmiotem było
powiatowe centrum pomocy rodzinie (77%). Mniej niż
jedna czwarta instytucji publicznych zadeklarowała,
że zna również organizacje pozarządowe zajmujące się
poradnictwem.
Podmioty niepubliczne najczęściej wskazywały znajomość organizacji pozarządowych (18%) oraz
powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i jednostek Państwowej Inspekcji
Pracy (po 12%). Aż 57% podmiotów publicznych nie
współpracuje z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo, takiej współpracy nie podejmuje jedynie
15% instytucji niepublicznych. Podmioty niepubliczne, które podejmują współpracę, kooperują najczęściej z różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi (17%). Instytucje publiczne z kolei najczęściej
współpracują z powiatowymi centrami pomocy rodzinie (42%) i z różnymi podmiotami świadczącymi poradnictwo (28%).
Badani byli również pytani o współpracę z podmiotami, które nie świadczą poradnictwa. Podmioty
publiczne najczęściej wskazywały urzędy gmin i powiatowe centra pomocy rodzinie (z czego wynika, że albo nie wszystkie centra świadczą poradnictwo, albo nie
wszyscy badani mieli wiedzę na ten temat). Z kolei podmioty niepubliczne najczęściej wskazywały współpracę z urzędami gmin (57%), organizacjami pozarządowymi (38%) i ośrodkami pomocy społecznej (37%).
W tabeli 5 ujęto odpowiedzi badanych na pytanie
o to, jak oceniają stosunek różnych podmiotów do prowadzonej przez ich instytucje (organizacje) działalności
poradniczej. Średnie ocen można określić jako umiarkowane, przy czym podmioty niepubliczne nieco wyżej
oceniały podmioty nienależące do sektora publicznego
i odwrotnie – instytucje publiczne wyżej oceniały podmioty publiczne. Ogólnie najlepsze oceny zebrały administracja gminy, powiatowe centra pomocy rodzinie, administracja powiatu i powiatowe urzędy pracy.
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Tabela 5. Odpowiedzi na pytanie ankiety: „Proszę
ocenić, jaki jest stosunek poniższych podmiotów
do prowadzonej przez Państwa instytucję
(organizację, firmę) działalności poradniczej?”
Wartości średnie ocen na podstawie badania
CATI dla wybranych podmiotów
Rodzaj podmiotu

Podmioty
publiczne

Podmioty
niepubliczne

Administracja gminna

5,8

4,4

Powiatowe centrum
pomocy rodzinie

5,7

4,5

Administracja
powiatowa

5,3

4,0

Powiatowy urząd pracy

5,1

4,7

Policja

5,0

4,5

Organizacje
pozarządowe

4,6

5,1

Ośrodek pomocy
społecznej

4,9

4,6

Media

4,2

4,4

Uczelnie wyższe

4,0

4,1

Ocena w skali od 1 do 7, gdzie 1 oznacza „utrudniają naszą działalność
w bardzo dużym stopniu”, 4 – „pozostają neutralne”, 7 – „wspierają naszą
działalność w bardzo dużym stopniu”.
Źródło: G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2013, s. 103.

Współpraca między podmiotami publicznymi
i niepublicznymi jest dość ograniczona – najczęściej
polega na „podsyłaniu” sobie beneficjentów, ewentualnie na wymienianiu podstawowych informacji
o działalności. Bardzo rzadkie są przykłady wspólnej organizacji działalności poradniczej przez podmioty publiczne i niepubliczne. Jest także charakterystyczne, że w wypadku podmiotów niepublicznych
współpraca jest często utożsamiana ze wsparciem finansowym lub rzeczowym prowadzonej przez nie
działalności. Ciekawe jest również to, że instytucje
publiczne nieco częściej wskazują współpracę z podmiotami publicznymi niż na odwrót. Prawidłowość
tę potwierdza także inne badanie przeprowadzone
wśród biur porad obywatelskich i współpracujących

Na podstawie: ibidem, s. 97–117.
Raport z badania współpracy JST i BPO w projekcie ZBPO realizowanym w ramach grantu PO FIO, Ośrodek Ewaluacji i Związek Biur Porad Obywatelskich,
Warszawa 2012.
13
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z nimi samorządów14. Być może przedstawiciele instytucji publicznych odpowiadali w obu badaniach
bardziej życzeniowo, z kolei reprezentanci podmiotów niepublicznych – bardziej praktycznie. We wspomnianym badaniu biur porad obywatelskich również
się okazało, że najpowszechniejszą formą współpracy jest informowanie mieszkańców o działalności biur
przez samorząd i zapraszanie przedstawicieli biur na
wydarzenia organizowane przez jednostki samorządu
terytorialnego. Współpraca polega ponadto na przekazywaniu funduszy na działania biur porad obywatelskich, użyczaniu lokalu – siedziby biura – w budynku samorządowym, konsultowaniu spraw klientów
biur ze specjalistami pracującymi w jednostkach samorządu terytorialnego15.
***
Wyniki badania pokazują, że w zakresie podmiotowym i przedmiotowym świadczonych usług lub form
ich świadczenia nie ma dużych różnic między podmiotami
publicznymi
i niepublicznymi. Zapewnia to więc potencjalnie
sporą przestrzeń do nawiązywania wzajemnych relacji. Na podstawie wyników badania z pewnością
nie można mówić o tych
relacjach jako o konkurencji między podmiotami należącymi do sektora
publicznego i niepublicznego, w tym organizacji
pozarządowych. Głównie
dlatego, że pod względem
potencjału oba typy podmiotów są niczym biblijni Dawid i Goliat. Dawid – czyli sektor niepubliczny
– ma znacznie mniejszy potencjał finansowy, ludzki
i instytucjonalny niż Goliat, czyli instytucje publiczne. Przede wszystkim jednak jest kilkakrotnie mniej
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liczny. Nie dysponuje również takimi możliwościami
decyzyjnymi oraz możliwościami formalnego przekazywania spraw i beneficjentów innym instytucjom,
jak podmioty publiczne.
To powoduje, że podmioty niepubliczne z reguły koncentrują swoją działalność poradniczą na wąskim administracyjnie obszarze lub na wąskich grupach beneficjentów. To drugie ograniczenie wynika
niekiedy z profilu działania podmiotu, którego misją
jest pomoc określonym osobom, na przykład chorym,
głuchoniemym czy więźniom. Tutaj także nie można
mówić o konkurencji, instytucje publiczne bowiem,
szczególnie rządowe, nie mają takich ograniczeń terytorialnych czy przedmiotowych.
Ewidentną słabością podmiotów niepublicznych jest finansowanie działalności poradniczej, co
nie zaskakuje, jest to bowiem najczęstszy problem
wszystkich organizacji pozarządowych, bez względu na obszar działania16. Podmioty niepubliczne mają co prawda wyższe koszty działalności niż podmioty publiczne, ale wynika
to między innymi z tego,
że obsługują kilkakrotnie więcej beneficjentów
niż instytucje publiczne i znacznie częściej inwestują w jakość prowadzonego
poradnictwa.
Z kolei instytucje publiczne nie zawsze uwzględniają wszystkie rzeczywiste
koszty udzielanych porad, nie wliczając z reguły
do nich tak zwanych kosztów wspólnych (lokal, obsługa księgowa czy koszty
biurowe). Podmioty niepubliczne mają o wiele
mniejsze budżety przeznaczone na swoją działalność niż instytucje publiczne,
co zresztą nie odbiega od ogólnego obrazu organizacji pozarządowych. Typowa organizacja odnotowała
w 2011 roku niespełna 18 tysięcy złotych przychodu,

Podmioty niepubliczne
mają problemy
z pozyskaniem środków
na pokrycie kosztów
poradnictwa, niewiele jest
także źródeł finansowania,
które oferują wsparcie
działań poradniczych

Ibidem, s. 11–12.
J. Przewłocka, P, Adamiak, J. Herbst: Podstawowe fakty o organizacjach pozarzadowych. Raport z badania 2012, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa
2013, s. 205–206.
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a 20% podmiotów deklarowało budżet roczny na poziomie do 1 tysiąca złotych17.
Podmioty niepubliczne mają problemy z pozyskaniem środków na pokrycie kosztów poradnictwa,
niewiele jest także źródeł finansowania, które oferują wsparcie działań poradniczych. Wśród prywatnych
i publicznych darczyńców zbadanych przez Instytut
Spraw Publicznych zaledwie 15% wspierało dotychczas
działalność poradniczą, przy czym najczęściej wsparcie to było udzielane w formie niefinansowej (na przykład oddelegowanie prawnika lub udostępnienie lokalu
na punkt poradniczy18).
Podmioty niepubliczne najczęściej korzystają z dotacji pozyskiwanych w różnych konkursach,
co utrudnia im planowy rozwój działalności i skazuje na funkcjonowanie „od dotacji do dotacji”. Taki sposób finansowania działań utrudnia budowanie stabilnej kadry doradców i zaufania wśród potencjalnych
beneficjentów.
Podmioty niepubliczne nie mają z reguły lokali, w których mogłyby prowadzić punkty poradnicze, nie dysponują wystarczającą kadrą doradców, aby
poszerzać skalę czy zakres świadczonych porad. Często muszą w związku z tym korzystać z pomieszczeń
należących do instytucji publicznych, zdarza się jednak, że to doradcy organizacji pozarządowych udzielają porad w instytucjach publicznych. Problemy i słabość potencjału podmiotów niepublicznych powodują,
że nie mogą być one realną konkurencją dla podmiotów
publicznych.
Badanie w części jakościowej pozwoliło zidentyfikować przykłady współdziałania podmiotów niepublicznych i instytucji publicznych świadczących poradnictwo. Na podstawie badań ilościowych można jednak
powiedzieć, że współpraca usługodawców z sektora
publicznego i niepublicznego nie jest zjawiskiem powszechnym. Duża część podmiotów niepublicznych
nie podejmuje współpracy z żadnymi innymi podmiotami, z kolei instytucje publiczne najczęściej współpracują z innymi podmiotami publicznymi. Z punktu widzenia podmiotów niepublicznych niechęć do

strona 43

współpracy z podmiotami publicznymi może wynikać
z dwóch nieco odmiennych pobudek. Z jednej strony,
część podmiotów niepublicznych pod pojęciem współpracy z sektorem publicznym rozumie głównie wsparcie dla swojej działalności – ponieważ tego wsparcia nie
może uzyskać, nie podejmuje współpracy. Z kolei inna
grupa podmiotów niepublicznych, szczególnie organizacji pozarządowych, obawia się, że współpraca z instytucjami publicznymi, zwłaszcza korzystanie z ich
wsparcia, może nieść ze sobą zagrożenie utraty niezależności działania i tak zwanego upaństwowienia19.
W wypadku poradnictwa prawnego i obywatelskiego
niezależność od sektora publicznego jest fundamentem i gwarancją, że porady są świadczone w interesie
obywatela, nie zaś urzędu.
Z kolei instytucje publiczne, jak się wydaje,
z dystansem podchodzą do podmiotów niepublicznych,
szczególnie organizacji pozarządowych, traktując je
często jako misyjne, charytatywne, ale mało profesjonalne podmioty. Pewna niechęć do podmiotów niepublicznych ze strony instytucji publicznych może wynikać również stąd, że do tych pierwszych zgłaszają się
często osoby kwestionujące decyzje administracji publicznej. Ciekawe w tym wymiarze jest to, że z badania
obywateli przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych wynika, że osoby korzystające z poradnictwa
mają nieco mniejsze zaufanie do instytucji publicznych
niż osoby, które z niego nie korzystały20.
Można więc powiedzieć, że na razie mamy do
czynienia z koegzystencją obu typów podmiotów. Podmioty publiczne traktują usługi poradnicze jako jeden z instrumentów szerszych działań wynikających
z ich ustawowych obowiązków, mają również zapewnione w budżecie środki na finansowanie poradnictwa.
Pod tym względem, a także biorąc pod uwagę możliwości i skalę działania, instytucje publiczne można określić jako mainstream działalności poradniczej. Z tego
punktu widzenia podmioty niepubliczne na razie zagospodarowują przede wszystkim nisze na rynku poradniczym, choć są nieliczne wyjątki, na przykład dotyczące praw konsumentów, w których dzięki regulacjom

Ibidem, s. 94.
18
A. Krajewska, T. Schimanek, M. Dudkiewicz: Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać podmioty świadczące poradnictwo
prawne i obywatelskie. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 9.
19
M. Borowski, M. Dadel, P. Gliński, A. Graff, J. Hrynkiewicz, T. Kaźmierczak, J. Kucharczyk, S. Piechota, E. Szymczak: Dostęp do funduszy publicznych kosztem niezależności – w kierunku upaństwowienia organizacji pozarządowych?, „Trzeci Sektor” 2009, nr 20.
20
S. Burdziej, M. Dudkiewicz: Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 44–46.
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prawnym, mechanizmom finansowania ze środków publicznych i utrwalonej praktyce podmioty niepubliczne są obecne w głównym nurcie działań.
Podstawową niszą zagospodarowywaną przez
podmioty niepubliczne są osoby, które nie chcą lub
nie mogą korzystać z usług instytucji publicznych. Nie
chcą, ponieważ na przykład wstydzą się skorzystać
z prawnika w ośrodku pomocy społecznej albo ogólnie
nie ufają administracji publicznej. Nie mogą, gdyż są
w sporze z administracją lub nie mają szansy być przez
nią obsłużeni z przyczyn formalnych, na przykład dlatego, że mają zbyt wysoki dochód albo nie są w sytuacji
życiowej uprawniającej do uzyskania wsparcia.
Podmioty niepubliczne zagospodarowują również obszary, których państwo nie zagospodarowuje lub robi to niewystarczająco. Przykładem może być
pomoc prawna dla pacjentów, z którą administracja
publiczna czy placówki służby zdrowia w ogóle sobie
nie radzą. W innych wypadkach poradnictwo uzupełnia lub wzmacnia działania państwa, na przykład w zakresie poradnictwa dla osób dotkniętych przemocą do
mową. Zdarza się jednak i tak – czego przykładem jest
Fundacja Dzieci Niczyje czy Komitet Ochrony Praw
Dziecka – że to służby publiczne korzystają z wiedzy
i doświadczeń organizacji pozarządowych, przekazując
następnie tę wiedzę i te doświadczenia pracownikom
socjalnym, pedagogom szkolnym czy policjantom. Niekiedy także podmioty niepubliczne świadczą poradnictwo dotyczące zupełnie nowych problemów, które nie
są jeszcze obecne w powszechnej świadomości publicznej ani w działaniach administracji. Przykładem takich
działań jest poradnictwo w sprawach dotyczących różnych przejawów dyskryminacji21.
Z punktu widzenia roli, jaką odgrywają podmioty niepubliczne, szczególnie organizacje pozarządowe,
w obszarach, w których świadczą poradnictwo, a także
biorąc pod uwagę standardy świadczenia usług, jakie
duża część z nich stosuje w swoich działaniach, można powiedzieć, że to podmioty niepubliczne stanowią
główny nurt poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
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Niewątpliwą przewagą podmiotów niepublicznych nad
instytucjami publicznymi jest w tym wymiarze niezależność i działanie w interesie klienta oraz elastyczność
świadczonych porad. O ile instytucje publiczne muszą
kierować się określonymi kryteriami i przepisami, wyznaczającymi, komu, w czym i w jaki sposób mogą pomóc, o tyle w wypadku podmiotów niepublicznych jedyne praktyczne ograniczenia wynikają z możliwości
ich działania. Podmioty niepubliczne mogą łatwiej dostosować się do sytuacji, możliwości i potrzeb indywidualnego beneficjenta, podczas gdy instytucje publiczne mają ograniczone przepisami zarówno zakres
spraw, jak i katalog form wsparcia.
Jak się wydaje, w przyszłości relacje podmiotów publicznych i niepublicznych świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie powinny rozwijać
się w dwóch kierunkach. Jeden to tworzenie i rozwój
współpracy między instytucjami publicznymi i podmiotami niepublicznymi, wykorzystującej nie tylko
wzajemne przekazywanie sobie klientów, ale przede
wszystkim wspólne działania na ich rzecz prowadzone przez doradców czy innych specjalistów z obu typów
podmiotów oraz wzajemną wymianę wiedzy i doświadczeń. Drugi kierunek to umożliwienie przez instytucje publiczne skuteczniejszego wypełniania przez podmioty niepubliczne nisz w sferze poradnictwa, które
zostawia państwo. Czyli koegzystencja, ale wspierana
przez instytucje publiczne, które nie chcą lub nie mogą podejmować określonych działań, podejmowanie
ich przez podmioty niepubliczne jest jednak w interesie obywateli, a także państwa.
Niezależnie od tego, czy podmioty niepubliczne mają być partnerem dla instytucji publicznych, czy
też zagospodarowywać obszary, w których instytucje publiczne są nieobecne, państwo powinno działać
na rzecz wzmocnienia ich potencjału, a także zadbać
o stworzenie trwałych mechanizmów umożliwiających finansowanie działalności poradniczej w taki sposób, aby minimalizować zagrożenie utraty niezależności przez te podmioty.

21
T. Schimanek: Czym jest prawne i obywatelskie poradnictwo specjalistyczne prowadzone przez organizacje pozarządowe?, [w:] A. Winiarska (red.): Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012, s. 65.
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sieci
organizacji
poradniczych
w Polsce

Marta Święcka
W artykule przedstawiono historię powstania i funkcjonowania sieci organizacji
poradniczych w Polsce, wskazując, w jaki sposób dostosowały one dwa modele
poradnictwa – amerykański i angielski – do polskiej rzeczywistości. Ponadto
opisano podmioty nienależące do żadnej sieci, ale oferujące obywatelom wsparcie
w codziennych sprawach, które mają związek z obowiązującym porządkiem prawnym.

ǛǛAutorka jest absolwentką

Instytutu Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego i studentką
Wydziału Prawa tej uczelni.
Współpracowała z Fundacją
PKO Banku Polskiego.
Interesuje się problematyką
prawnych regulacji
sektora pozarządowego,
ze szczególnym
uwzględnieniem organizacji
pożytku publicznego.
Prowadzi monitoring
prawa o organizacjach
pozarządowych dla
kwartalnika „Trzeci Sektor”.

P

ierwsze przejawy poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce datuje
się na początek lat osiemdziesiątych XX wieku, gdy osoby skupione w Komisji Interwencji i Praworządności Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, powstałej w 1980 roku i kontynuującej pomoc
prawną świadczoną w drugiej połowie lat siedemdziesiątych przez Biuro
Interwencyjne Komitetu Samoobrony Społecznej Komitetu Obrony Robotników, i wokół utworzonej w 1981 roku Federacji Konsumentów, zwróciły uwagę na konieczność
wsparcia obywateli mających trudności z rozwiązywaniem codziennych problemów
prawnych i – szerzej – obywatelskich. Już po 1989 roku pomysłodawcy i założyciele
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Związku Biur Porad Obywatelskich
również dostrzegli potrzebę wsparcia obywateli, którzy doświadczali problemów z odnalezieniem się w nowej, postsocjalistycznej rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych.
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Należy podkreślić, że w Polsce nie można mówić o jednej, ustrukturyzowanej sieci poradnictwa
prawnego. Jak zauważa Jolanta Arcimowicz, wyniki przeprowadzonego badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego pokazują, że w kraju nie istnieje
spójny system poradnictwa prawnego, wśród podmiotów poradniczych dominują zaś te, dla których pomoc
prawna i obywatelska stanowi jeden z celów prowadzonej działalności1.
Niemniej jednak
można wyróżnić trzy podstawowe sieci, którym jest
poświęcony niniejszy artykuł. Przy czym pojęcie sieci
będzie tutaj rozumiane jako struktura złożona z kilku lub kilkunastu jednostek połączonych więzami
współpracy i skupionych
wokół „organizacji-matki”,
reprezentującej pozostałe podmioty na zewnętrz.
Jednostki należące do jednej sieci odznaczają się
zbliżonymi formami działalności
(standardami
świadczonych usług), podlegają kontroli i otrzymują
wsparcie od swojej „organizacji-matki”, nazywanej
wymiennie w dalszej części
tekstu „centralą”.
Szukając przyczyn
powstania sieci poradniczych w Polsce, trudno
wskazać jeden konkretny
powód. Z pewnością podwaliną były nastroje społeczne pierwszych lat transformacji i niespotykana wcześniej na taką skalę potrzeba obywateli związana z samoorganizowaniem się
i tworzeniem oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju
demokracji.
Po drugie, nowa rzeczywistość, z jaką musieli zmierzyć się Polacy po 1989 roku, oznaczała również
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zupełnie nowy porządek prawny. Przemiany społeczne
i ogólny rozwój gospodarczy prowadziły – i nadal prowadzą – do znacznie większej specjalizacji i zwiększania się liczby powszechnie obowiązujących przepisów
prawa. W związku z rozbudowanym systemem prawa
krajowego, do którego dochodzą przepisy prawa unijnego, coraz więcej osób potrzebuje wsparcia ze strony
profesjonalistów2.
Trzecim czynnikiem były doświadczenia
społeczników z Zachodu,
które trafiały do Polski za
sprawą działań edukacyjnych podczas wizyt studyjnych i jako wartość dodana związana ze środkami
finansowymi otrzymywanymi z funduszy, pochodzących głównie ze Stanów
Zjednoczonych, z Wielkiej
Brytanii, Niemiec i Austrii.
To właśnie dzięki spotkaniom z obcokrajowcami
i obserwacji ich codziennej
pracy Polacy uczyli się standardów działania oraz sposobów świadczenia pomocy prawnej i obywatelskiej.
Wszystkie te uwarunkowania doprowadziły do rozwoju poradnictwa
w Polsce. Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego oraz na
próbę wyodrębnienia ich
zakresu. Zgodnie z definicją przyjętą w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”3,
porada obywatelska polega na opracowaniu i przekazaniu zgłaszającym się podmiotom rzetelnych, skonkretyzowanych i zindywidualizowanych zestawów
informacji o różnych możliwościach rozwiązania

Federacja Konsumentów
specjalizuje się w prawie
konsumenckim, udzielając
wsparcia w zakresie
ochrony praw konsumentów
na etapie codziennych
relacji „konsument
– przedsiębiorca”, włącza
się również w ochronę
praw konsumentów
w sporach przed sądami
powszechnymi i sądami
polubownymi

1
2
3

J. Arcimowicz: Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego, „Analizy i Opinie” 2013, nr 132, s. 3.
Por. R. Piotrowski: Prawo w okowach polityki, „Bibuła. Pismo niezależne” – http://www.bibula.com/?p=45322 [dostęp: 6 grudnia 2013 roku].
Więcej informacji o projekcie w artykule Marcina Waszaka zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].

Archipelagi pomocy prawnej – sieci organizacji poradniczych w Polsce

problemu i o związanych z nimi konsekwencjach,
wspieraniu ich – z poszanowaniem samodzielności
w podejmowaniu decyzji – w dokonywaniu wyboru
sposobu postępowania, a także, w razie potrzeby, sporządzenia wspólnie z nimi planu działania i pomocy
w jego realizowaniu4. Z kolei porada prawna sprowadza się do rozwiązania stricte merytorycznego, przez
przeanalizowanie sytuacji rzeczywistej, znalezienie
właściwej dla niej podstawy prawnej oraz dokonanie
subsumpcji i przekazanie merytorycznej odpowiedzi
zainteresowanemu.
Przedstawione
rozróżnienie
charakteru świadczonych porad można przyporządkować
do dwóch sieci poradnictwa działających w Polsce. Pierwsza z nich, czyli studenckie kliniki prawa współpracujące z Fundacją Uniwersyteckich
Poradni Prawnych, zajmuje się poradnictwem prawnym i wyróżnia się ze względu na osoby udzielające
wsparcia (studenci prawa i pracownicy dydaktyczni wydziałów prawa). Drugą sieć poradnictwa w Polsce stanowią samodzielne organizacje pozarządowe zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich,
które – jak sama nazwa wskazuje – udzielają przede
wszystkim porad obywatelskich. Wynika to zarówno
z potrzeb klientów, którzy zwracają się o pomoc nie
tyle z braku środków finansowych na opłacenie profesjonalnej pomocy prawnej, ile raczej z nieporadności i deficytu umiejętności wyszukiwania potrzebnych informacji, jak i z różnorodnego wykształcenia
doradców udzielających porad5. Trzecią sieć współtworzą organizacje konsumenckie – ta sprofilowana tematycznie sieć powstała w Polsce najwcześniej,
jej początki sięgają bowiem czasów ruchu pierwszej
„Solidarności”.
Poza informacjami dostępnymi w Internecie i publikacjami dotyczącymi poradnictwa prawnego i obywatelskiego w niniejszym artykule wykorzystano również materiał z wywiadów, które autorka
przeprowadziła na początku 2014 roku z przedstawicielami Federacji Konsumentów, Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związku Biur Porad
Obywatelskich.
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Federacja Konsumentów

Najstarszą siecią poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce jest Federacja Konsumentów, która
jako stowarzyszenie zaczęła oficjalnie funkcjonować
7 lipca 1981 roku. Była to inicjatywa dziennikarzy, naukowców i pracowników akademickich (głównie wydziałów prawa i ekonomii) z kilku ośrodków akademickich w kraju: Poznania, Krakowa, Gdańska i Warszawy.
Choć model działania federacji jest w całości stworzony przez Polaków, warto zaznaczyć, że inspirację
czerpali oni z ruchów konsumenckich rozwijających
się w Europie od początku lat czterdziestych XX wieku, głównie w Niemczech, Holandii i Austrii. Początki ochrony konsumentów w Polsce wiążą się również
z grantami z zagranicy. Ogromne znaczenie miał tutaj z pewnością projekt rządu niemieckiego wspierający ruch konsumencki w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, który oprócz zastrzyku finansowego
przyniósł również naukę standardów działania i know-how budowania sieci, umożliwił ponadto wydanie licznych publikacji. Później dużą rolę w szkoleniu osób
zaangażowanych w pracę oddziałów Federacji Konsumentów odegrali Holendrzy z organizacji Consumentenbond, przyjmujący Polaków na wizyty studyjne,
w trakcie których uczyli ich specyfiki prawa konsumenckiego i pracy z konsumentami.
Federacja działa na terenie całego kraju za pośrednictwem oddziałów ( jednostki niemające osobowości prawnej), które mogą być utworzone jako oddolna inicjatywa przez co najmniej dziesięć osób6. Każdy
oddział funkcjonuje na podstawie wewnętrznego regulaminu, ale zgodnie z zasadami wypracowanymi przez
Federację Konsumentów, przez którą jest okresowo
kontrolowany (między innymi za pośrednictwem miesięcznych i kwartalnych raportów przesyłanych do biura Rady Krajowej Federacji Konsumentów), w zamian
otrzymuje zaś finansowanie z centrali. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku Federacja Konsumentów skupiała ponad sto jednostek terenowych, noszących wtedy nazwę „Klubów Federacji
Konsumentów”. Obecnie (dane z początku 2014 roku)

4
W. Grabowski: O potrzebie rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce – http://www.ppio.eu/pl/co-nowego/127-o-potrzebie-rozwoju-poradnictwa-obywatelskiego-w-polsce [dostęp: 20 lutego 2014 roku].
5
Na podstawie rozmowy przeprowadzonej 4 lutego 2014 roku z prezes Związku Biur Porad Obywatelskich Iją Ostrowską.
6
Par. 33 statutu Federacji Konsumentów – por. http://www.federacja-konsumentow.org.pl/n,54,312,21,1,statut-federacji-konsumentow.html [dostęp: 8 lutego 2014 roku].
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funkcjonuje czterdzieści placówek Federacji Konsumentów. Przyczyną spadku liczby oddziałów, jak zaznacza Elżbieta Szadzińska z Federacji Konsumentów, był aspekt ekonomiczny – Rada Krajowa Federacji
Konsumentów, utrzymująca oddziały, stara się zapewnić należyty poziom usług, co wiąże się z proporcjonalnie wysokimi nakładami finansowymi. Dostępność
pomocy prawnej dla konsumentów nie została jednak ograniczona, gdyż w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku powołano miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, z którymi współpracuje większość
oddziałów Federacji Konsumentów7.
Federacja Konsumentów różni się również
od innych sieci zakresem świadczonych porad, w odróżnieniu bowiem od Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Związku Biur Porad Obywatelskich
specjalizuje się w prawie konsumenckim, udzielając
wsparcia w zakresie ochrony praw konsumentów na
etapie codziennych relacji „konsument – przedsiębiorca”, włącza się również w ochronę praw konsumentów
w sporach przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi. Ważnym obszarem funkcjonowania federacji jest działalność edukacyjna – za pośrednictwem
strony internetowej czy publikacji prawnicy i doradcy
konsumenccy z ramienia Federacji Konsumentów prowadzą kampanie informujące konsumentów o ich prawach i sposobach ich dochodzenia.
Organizacja wspiera konsumentów za pośrednictwem swoich oddziałów w całym kraju, gdzie prawnicy, doradcy konsumenccy i wolontariusze udzielają porad indywidualnych bezpośrednio, mailowo
i telefonicznie. Od blisko czterech lat, dzięki finansowaniu z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, działa specjalna ogólnopolska infolinia, za której
pośrednictwem sześcioro konsultantów udziela porad
w sprawach niewymagających dokładnej analizy dokumentów (takie problemy są rozpatrywane w bezpośrednim kontakcie z konsumentami, po zapoznaniu się
z przedstawioną dokumentacją sprawy). Według danych
Federacji Konsumentów8, tylko w 2013 roku odnotowano 95 951 połączeń z infolinią. Zdecydowana większość
spraw dotyczyła sprzedaży (66%), pozostałe były związane z usługami (21,5%) i sprzedażą na odległość (12%).
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Poza infolinią oddziały Federacji Konsumentów udzieliły blisko 130 tysięcy porad, najczęściej dotyczących
sprzedaży (reklamacje związane z kupionymi artykułami obuwniczymi i odzieżowymi, wyposażeniem mieszkań, sprzętem AGD/RTV, sprzętem komputerowym czy
artykułami motoryzacyjnymi), usług (telekomunikacyjnych, bankowych – głównie umowy kredytów, ubezpieczeniowych, remontowo-budowlanych) i coraz popularniejszej sprzedaży na odległość.
Jak zaznaczyła w rozmowie Elżbieta Szadzińska, trudno stworzyć uniwersalny profil konsumenta
zgłaszającego się do Federacji Konsumentów. Z pewnością zależy to od formy udzielanej porady. W kontaktach telefonicznych dominują konsumenci, którzy mają już pewien zasób wiedzy i potrzebują jedynie
wskazówek potwierdzających ich dotychczasowe ustalenia. Z kolei podczas wizyt w oddziałach i w korespondencji mailowej przedstawiciele Federacji Konsumentów często mają do czynienia z osobami nieznającymi
swoich praw, które na przykład nie przeczytały warunków umowy i nie wiedzą, w jaki sposób rozwiązać
problem. Przedstawiciele Federacji Konsumentów
zwracają uwagę na jeszcze jeden typ konsumentów,
mianowicie osoby, które – mimo możliwości skorzystania z usług kancelarii prawnej – decydują się zgłosić problem właśnie Federacji Konsumentów, licząc,
że dzięki rozpoznawalności i uznaniu, jakim cieszy
się organizacja, uda im się pomyślnie rozwiązać spór
z przedsiębiorcą.
Podobnie jak dla każdej organizacji pozarządowej, również dla Federacji Konsumentów niezwykle
ważną kwestią jest finansowanie bieżącej działalności.
Należy podkreślić, że Federacja Konsumentów sama
finansuje swoje oddziały, musi więc stale dbać o zapewnienie ciągłości i płynności wsparcia pieniężnego.
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pomocne były
w tym zakresie środki pochodzące z zagranicy. Z pewnością ogromne znaczenie miał, przywoływany już,
projekt rządu niemieckiego, później niemałą rolę odegrały również fundusze przedakcesyjne. Obecnie istotnym źródłem finansowania Federacji Konsumentów
jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który
we wszystkich województwach organizuje konkursy dla

7
Informacje uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego 10 lutego 2014 roku z Elżbietą Szadzińską, odpowiedzialną za komunikację i public relations
w Federacji Konsumentów.
8
Ibidem.
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podmiotów zajmujących się prawami konsumentów.
Ze środków urzędu nie korzystają jednak wszystkie oddziały, ale zazwyczaj jedna placówka lub dwie placówki działające w danym województwie, które uczestniczą
w konkursie. Niekiedy Federacja Konsumentów – w celu zrealizowania projektu – nawiązuje partnerstwa lokalne z innymi organizacjami, które zajmują się pokrewną tematyką na danym obszarze (tak było między
innymi w Olsztynie w 2013 roku). Czasami pojawiają się
zarzuty, że Federacja Konsumentów jest monopolistą,
który wygrywa wszystkie konkursy organizowane przez
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nie dając szans innym podmiotom, którym bliska jest ochrona
konsumenta na rynku towarów i usług. Tymczasem, jak
tłumaczą pracownicy Federacji Konsumentów, jest to
rezultat wieloletniego doświadczenia i dysponowania
infrastrukturą budowaną przez wiele lat, które pozwalają spełnić wysokie wymagania stawiane przez oferenta
w konkursach. Jednocześnie oddziały federacji, zawiązując partnerstwa lokalne, starają się angażować również inne podmioty do działań na rzecz ochrony praw
konsumentów. Pozostałe środki celowe wykorzystywane przez Federację Konsumentów pochodzą z projektów, na przykład Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
czy funduszy szwajcarskich, a także z konkursów ogłaszanych przez samorządy lokalne.
Oddziały Federacji Konsumentów – oprócz
uzyskiwania wsparcia finansowego z centrali – mogą korzystać z doświadczeń i wiedzy innych oddziałów
(każdy doradca ma możliwość na przykład konsultowania trudnych spraw z wyspecjalizowanymi prawnikami
pracującymi w biurze Rady Krajowej Federacji Konsumentów). Ponadto samo występowanie pod szyldem
Federacji Konsumentów oznacza dla tych placówek
rozpoznawalność, wiarygodność i uznanie zarówno
w społeczności lokalnej, jak i w oczach przedsiębiorców. Z wymiernych korzyści warto również wspomnieć
o szkoleniach prowadzonych regularnie (co najmniej
raz lub dwa razy w roku) dla wszystkich doradców zaangażowanych w pracę oddziałów.
Federacja Konsumentów jest członkiem międzynarodowych organizacji, między innymi Światowej
Organizacji Konsumenckiej (Consumers International)
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i Europejskiej Organizacji Konsumenckiej (Bureau
Européen des Unions de Consommateurs, BEUC).
Od 2004 roku ma również status organizacji pożytku
publicznego.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni
Prawnych

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest organizacją parasolową dla dwudziestu pięciu klinik prawa w całym kraju. Początki tego ruchu w Polsce sięgają
drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy równolegle w Warszawie i Krakowie profesorowie
dążący do wszechstronnego wykształcenia przyszłych
prawników i sami studenci poszukujący możliwości
zdobywania doświadczenia wpadli na pomysł połączenia wiedzy praktycznej ze świadczeniem pomocy osobom najuboższym, które potrzebowały wsparcia specjalistów z zakresu prawa. Od początku główną intencją
pomysłodawców było podniesienie jakości kształcenia
i lepsze przygotowanie adeptów prawa do wykonywania
zawodu. Pierwsza klinika powstała jesienią 1997 roku na
Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem profesor
Marii Szewczyk. W ślad za krakowską uczelnią podążyli studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy dzięki wsparciu profesor Eleonory Zielińskiej rozpoczęli działalność w semestrze
letnim roku akademickiego 1997/1998.
Początkowo kliniki prawa działały niezależnie od siebie, opierając się na doświadczeniach uniwersytetów amerykańskich, na których zrodził się model
udzielania porad przez studentów niezamożnym obywatelom, wdrażany następnie w Ameryce Łacińskiej
(głównie w Argentynie, Chile i Peru), Azji (Indonezji,
Tajlandii oraz w Chinach) i na uczelniach wyższych
w Australii9.
Studenckie poradnictwo prawne – w ramach
Stowarzyszenia Uniwersyteckich Instytucji Pomocy
Prawnej – intensywnie rozwija się również w Republice Południowej Afryki10. Między innymi dzięki wizycie studyjnej w tym kraju polscy sympatycy klinik prawa zdecydowali się na powołanie do życia w 2002 roku
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Co

9
Por. analizę amerykańskiego modelu klinik prawa w artykule Małgorzaty Wysoczyńskiej zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci
Sektor” [przyp. red.].
10
Analiza modelu klinik prawa w Republice Południowej Afryki – por. ibidem [przyp. red.].
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prawda w Republice Południowej Afryki pierwszym
krokiem było powołanie stowarzyszenia nauczycieli,
a następnie utworzenie dodatkowo instytucji zajmującej się regrantingiem (w formie trustu), w Polsce zaś od
razu zdecydowano się na formę fundacji, niemniej jednak cel powstania organizacji – czyli zawiadywanie klinikami i ich wspieranie – pozostaje niezmienny.
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
od 2005 roku legitymuje się statusem organizacji pożytku publicznego, stale współpracuje jednak z klinikami prawa, które nie mają osobowości prawnej i są
traktowane raczej jako koła naukowe reprezentowane
przez władze uczelni.
Należy zaznaczyć, że powołanie do życia przez
uczelnię kliniki prawa nie jest równoznaczne z rozpoczęciem współpracy z Fundacją Uniwersyteckich
Poradni Prawnych. Aby tak się stało, niezbędne jest
złożenie przez uczelnię wniosku o uznanie zgodności działalności kliniki ze standardami określonymi
w statucie fundacji11. W akcie założycielskim fundatorzy określili minimalne wymagania, jakie musi spełnić
poradnia. Zgodnie z nimi, pomoc prawna zawsze jest
świadczona nieodpłatnie, poradnia zapewnia niezbędną poufność świadczonych usług, nie przyjmuje również oryginałów dokumentów dotyczących sprawy. Dużą wagę przykłada się ponadto do spełniania wymagań
formalnych i standaryzacji świadczonej pomocy prawnej. Każdy klient, który zgłasza się do kliniki, przed
rozpoczęciem współpracy powinien być poinformowany na piśmie o zasadach świadczenia pomocy prawnej,
szczególnie o prowadzeniu sprawy przez osobę mającą
status studenta, która nie może reprezentować klienta
jako jego pełnomocnik (z wyjątkiem spraw podlegających pod reżim Kodeksu postępowania administracyjnego12). Jednocześnie student nie może odmówić składania zeznań lub udzielenia odpowiedzi na pytania
sądu, prokuratora lub innego organu w związku z informacjami, jakie ma w związku z daną sprawą. Poradnie
nie prowadzą spraw osób, które już mają wyspecjalizowanego pełnomocnika. Wszystkie odpowiedzi przygotowywane przez studentów muszą być sporządzone na
piśmie i uzyskać akceptację opiekuna sekcji kliniki. Dodatkowo każdy klient przed rozpoczęciem współpracy

11
12
13
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z kliniką jest zobowiązany złożyć oświadczenie o swojej
sytuacji materialnej, poświadczając tym samym, że nie
stać go na opłacenie wyspecjalizowanego pełnomocnika. Zgodnie z zasadami funkcjonowania klinik, jeśli
w toku procedowania sprawy student lub jego opiekun
uzyskają informacje świadczące o tym, że klient może korzystać lub korzysta z odpłatnej pomocy adwokata albo radcy prawnego, poradnia automatycznie rezygnuje z prowadzenia jego sprawy13.
Aby zapewnić pełną transparentność działań,
każda sprawa powinna mieć osobną teczkę, w której są
gromadzone wszystkie informacje o kliencie i jego problemie, co pozwala również uniknąć sytuacji reprezentowania przez uczestników prac kliniki przeciwnych
stron sporu, strony występującej przeciwko uczelni albo jej pracownikowi czy studentowi. Warunkiem koniecznym jest również ubezpieczenie się przez poradnię od odpowiedzialności cywilnoprawnej, przy czym
suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość 10 tysięcy euro.
W odpowiedzi na pismo z aplikacją przedstawiciele Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
odwiedzają klinikę, która zgłosiła chęć przystąpienia
do sieci, i dokonują kontroli jej działalności. Po wizycie jest przygotowywany raport, który musi uzyskać akceptację zarządu, a następnie rady fundacji. Kontrole są
również przeprowadzane okresowo w klinikach, które
uzyskały już potwierdzenie prowadzenia działalności
zgodnie ze standardami. Warto podkreślić, że dotychczas nie zdarzyło się odebranie uprawnień poradni.
Dopiero po pomyślnym przejściu wymienionych etapów klinika uzyskuje status poradni współpracującej z fundacją i możliwość delegowania swojego
przedstawiciela do rady Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, która jako ciało kolegialne ma uprawnienia stanowiące i kontrolne. Głównymi zadaniami
rady są: ustalanie programów działania fundacji we
współpracy z jej Kolegium Programowym, nadzór nad
działalnością zarządu, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych.
Uczestnictwo przedstawicieli klinik w pracach rady fundacji ma charakter zbliżony do członkostwa, będąc jedną z form budowania poczucia wspólnej

Por. F. Czernicki: Jak założyć poradnię prawną? – http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/jak-zalozyc-klinike-prawa [dostęp: 15 lutego 2014 roku].
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity: DzU 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm.
Por. Standardy działalności uniwersyteckich poradni prawnych – http://www.fupp.org.pl/kliniki-prawa/standardy [dostęp: 5 marca 2014 roku].

Archipelagi pomocy prawnej – sieci organizacji poradniczych w Polsce

tożsamości i spajania poszczególnych klinik z centralą,
która nie ma formalnie uprawnień kontrolnych względem niezależnych podmiotów, jakimi są poradnie
studenckie.
Obecnie
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych współpracuje
z dwudziestoma pięcioma
klinikami w szesnastu polskich miastach. Jak zauważa Filip Czernicki, prezes
fundacji, można uznać, że
kliniki są obecne na wszystkich uniwersytetach w kraju. O ile największy przyrost
liczby poradni współpracujących z fundacją był obserwowany w pierwszych latach XXI wieku, o tyle dziś
w ciągu roku do Fundacji
Uniwersyteckich Poradni
Prawnych wpływają pojedyncze nowe aplikacje. Wynika to głównie z nasycenia
ośrodków akademickich poradniami. Najnowsze zgłoszenia pochodzą zazwyczaj z uczelni prywatnych, na
których jest wykładane prawo.
Poza pionierskimi klinikami działającymi
w Krakowie i Warszawie (gdzie funkcjonuje jeszcze
sześć innych poradni, w tym zrzeszona w centrali jako niezależna osoba prawna Fundacja Academia Iuris),
pomoc prawną można uzyskać od studentów w Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Słubicach (co interesujące, słubicka klinika ma charakter
międzynarodowy, współpracuje bowiem ze studentami
zarówno z Polski, jak i z Niemiec), Toruniu i we Wrocławiu. Z jednej strony, można uznać, że aż w dwudziestu pięciu ośrodkach miejskich obywatele mogą uzyskać
rzetelną merytoryczną pomoc specjalistów, z drugiej
jednak strony, należy pamiętać, że studenckie poradnie
prawne działają jedynie w dużych miastach, dostęp do
nich jest więc ograniczony do osób mieszkających w ich
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pobliżu, co decyduje o zawężeniu zasięgu świadczonego
wsparcia. Aby rozszerzyć swój zakres terytorialny, wiele klinik przyjmuje klientów
również w punktach zamiejscowych,
usytuowanych
w miejscowościach sąsiadujących z miastem będącym
siedzibą uczelni (w kwietniu 2014 roku osoby szukające pomocy prawnej mogły
skorzystać z sześćdziesięciu
trzech takich punktów).
Warto się również
przyjrzeć specyfice świadczonej pomocy. Jak czytamy
w Podsumowaniu z działalności poradni w roku akademickim
2012/201314,
kliniki w roku akademickim 2012/2013 przyjęły
11 127 spraw (z czego najwięcej – 3102 sprawy – prowadziła Fundacja Academia
Iuris, działająca na terenie
Warszawy w kilkunastu filiach, udzielających porad głównie na plebaniach). Taki wynik oznacza niemal podwojenie liczby spraw w porównaniu z rokiem akademickim 2003/2004, w którym
po raz pierwszy przeprowadzono podsumowanie pracy
klinik. W ciągu roku akademickiego 2012/2013 pracę na
rzecz poradni świadczyło 1965 studentów (ponad 1 tysiąc osób więcej niż dziewięć lat wcześniej) i 253 pracowników dydaktycznych (wzrost o blisko 150 osób względem roku akademickiego 2003/2004). Analizując profil
spraw rozpatrywanych w klinikach, można dostrzec, że
najczęściej (29%) klienci zgłaszali się do poradni po pomoc w sprawach cywilnych (przy czym – w porównaniu z rokiem akademickim 2011/2012 – nastąpił spadek
takich spraw o około 25% przy łącznym spadku liczby
zgłaszanych problemów o 17%). Nieco mniejszą popularnością cieszyły się sprawy karne, sprawy związane
z prawem pracy oraz sprawy lokalowe i spółdzielcze. Należy wyraźnie zaznaczyć, że – zgodnie z zasadami działania – każda poradnia może odmówić przyjęcia sprawy

Z prośbą o pomoc do
poradni uniwersyteckich
zgłaszają się zwykle
kobiety, z wyjątkiem spraw
karnych, spraw związanych
z prawami uchodźców
i cudzoziemców oraz praw
osób niepełnosprawnych,
w których wnioskującymi są
przeważnie mężczyźni

14
Prezentacja Podsumowanie z działalności poradni w roku akademickim 2012/2013 – por. http://fupp.org.pl/co-nowego/9-polski/aktualnosci/229-roczne-sprawozdanie-z-dzialalnosci-poradni-w-roku-akademickim-2012-13 [dostęp: 18 lutego 2014 roku].
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do rozpatrzenia również wtedy, gdy uzna, że problem
ma niski walor poznawczy dla studenta. Prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych tłumaczył w wypowiedzi dla dziennika „Rzeczpospolita”, że poradnie
starają się wybierać sprawy ciekawe, dzięki którym studenci mogą uczyć się stosowania prawa, nie zaś tylko pomagać innym15. Dzięki temu pracownicy dydaktyczni
będący opiekunami poradni mogą czuwać nad rozwijaniem umiejętności swoich podopiecznych i podnoszeniem ich kwalifikacji przy różnych tematach spraw.
Z prośbą o pomoc do poradni uniwersyteckich
zgłaszają się zwykle kobiety, z wyjątkiem spraw karnych, spraw związanych z prawami uchodźców i cudzoziemców oraz praw osób niepełnosprawnych, w których
wnioskującymi są przeważnie mężczyźni. Niezależnie
od płci, klienci najczęściej dowiadują się o istnieniu poradni za pośrednictwem znajomych i rodziny (42%) oraz
z mediów (37,4%). Jednocześnie zdecydowana większość beneficjentów pomocy (91%) nie korzystała wcześniej z profesjonalnej pomocy prawnej. Czas udzielenia
pomocy w danej sprawie wymaga zazwyczaj dwóch wizyt w ciągu dwóch tygodni (należy przypomnieć, że porady nigdy nie są wydawane podczas pierwszego spotkania, gdyż każda opinia musi być sporządzona na piśmie,
skonsultowana wewnątrz poradni i zaakceptowana
przez opiekuna merytorycznego), nie przekracza jednak
zazwyczaj dwóch miesięcy. Zdarzają się jednak sprawy
(3% w roku akademickim 2012/2013), których załatwienie trwa co najmniej rok.
Warto wspomnieć o sposobie finansowania
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych i poszczególnych klinik. Fundacja utrzymuje się głównie z grantów i darowizn przekazywanych przez jej sympatyków
i kancelarie prawne, popierające w ten sposób rozwój
bezpłatnego poradnictwa. Sama nie generuje wysokich
kosztów, gdyż żaden z członków organów fundacji nie
pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji, niewielkie są również koszty administracyjne.
Poradnie współpracujące z fundacją mogą się
ubiegać o wsparcie finansowe, składając wnioski na realizację założeń programowych, które podlegają weryfikacji zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych16. Fundacja organizuje konkursy grantowe dla
klinik, jak jednak podkreśla prezes Filip Czernicki, nigdy

15
16
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nie finansuje wynagrodzeń pracowników naukowych
i kosztów utrzymania biura poradni (co więcej, wyraźnie
wskazuje, że poradnie powinny być prowadzone w lokalach na terenie uniwersytetu – z wyjątkiem Fundacji
Academia Iuris, będącej niezależną fundacją – co pozwala ograniczyć ryzyko konieczności zamknięcia kliniki z powodu zbyt wysokich kosztów administracyjnych
i angażuje władze uczelni we wsparcie osób zajmujących
się poradnictwem).
Co daje klinikom prawa współpraca z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych? Centrala
jest przede wszystkim rzecznikiem klinik, ma znaczny wpływ na ich społeczny odbiór, pozwala również
na identyfikację ich działań. Ponadto – jako organizacja o charakterze parasolowym – zapewnia poradniom
wsparcie finansowe. Kliniki korzystają z grantów zdobytych przez fundację, czasami mogą również liczyć na
wsparcie infrastrukturalne. Poza tym dzięki fundacji
udało się wyposażyć wszystkie kliniki w profesjonalne
programy z bazami aktów prawnych, niezbędne do bieżącej pracy studentów udzielających wsparcia.
Uzyskanie pomocy materialnej to nie jedyna korzyść działania w sieci. Dwa razy w roku są organizowane
ogólnopolskie spotkania przedstawicieli klinik (zarówno pracowników naukowych, jak i studentów), będące
doskonałą okazją do integracji, wymiany doświadczeń
i szukania pomysłów umacniania poradnictwa prawnego w Polsce. Fundacja, dzięki współpracy z trenerami
metodologii nauczania klinicznego i umiejętności psychologicznych, organizuje szkolenia dla osób zaangażowanych w pracę klinik. Kilkanaście lat funkcjonowania
poradni prawnych w Polsce oraz coraz większa dojrzałość i świadomość znaczenia bezpłatnego poradnictwa
doprowadziły również do tego, że obecnie kliniki kontaktują się ze sobą bezpośrednio, udzielają sobie wzajemnie porad i czerpią z własnych doświadczeń.
Związek Biur Porad Obywatelskich

Trzecią siecią poradnictwa prawnego i obywatelskiego działającą w Polsce jest Związek Biur Porad Obywatelskich, zrzeszający niezależne organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), które świadczą
nieodpłatną pomoc (często jako jeden z kilku obsza-

R. Krupa-Dąbrowska: Pomogą, ale nie w każdym problemie, „Rzeczpospolita”, 28 stycznia 2014 roku.
Statut Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych – por. http://www.fupp.org.pl/o-fundacji/statut [dostęp: 15 lutego 2014 roku].
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Mapa 1. Punkty sieci organizacji
poradniczych w Polsce

Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych
Związek Biur Porad
Obywatelskich
Federacja Konsumentów

Źródło: http://www.mapaporadnictwa.org (stan na kwiecień 2014 roku).

rów swojej działalności) w zakresie porad i informacji
obywatelskich. Porady obejmują wyszukiwanie w zasobach informacyjnych organizacji możliwości rozwiązania problemu, przedstawianie klientowi dostępnych rozwiązań i ich konsekwencji, wsparcie klienta
w dokonaniu wyboru sposobu postępowania (z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu
decyzji), w razie potrzeby – sporządzanie wspólnie
z klientem planu działania17. Z kolei informacja obywatelska polega głównie na wskazywaniu instytucji
lub osób, u których można uzyskać niezbędną pomoc,
wyjaśnianiu obowiązujących przepisów i procedur
oraz ich źródeł18. Obecnie w działalności sieci przeważa udzielanie porad, co prezes Związku Biur Porad
Obywatelskich Ija Ostrowska tłumaczy ułatwionym
dostępem do informacji dzięki powszechnemu korzystaniu z Internetu19.

Inspiracją dla biur porad obywatelskich były brytyjskie citizens advice bureaux’s (zrzeszone w Citizens Advice International, CAI), które funkcjonują
w Wielkiej Brytanii od wybuchu drugiej wojny światowej jako odpowiedź na problemy społeczne okresu wojennego20. Inspiratorami utworzenia podobnej organizacji w Polsce byli Stanisław Mniszko, który przyjechał
do kraju w roli przedstawiciela funduszy brytyjskich
i amerykańskich, napływających do Polski na początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku, jednocześnie menedżer Citizen Advice Bureau w Cardiff, i Jan Zaborowski, prezes Fundacji Samaritanus. Dodatkowo warto
podkreślić, że zaszczepienie idei biur porad obywatelskich i przekazanie Polakom brytyjskiego know-how
było pierwszym zagranicznym projektem Brytyjczyków, do dziś więc Polacy jedyni mają prawo do posługiwania się nazwą „biuro porad obywatelskich”.

Por. http://www.zbpo.org.pl/page/pl/poradnictwo_w_mediach/pakiet_dla_mediow/materiay_informacyj [dostęp: 18 listopada 2013 roku].
Ibidem.
Informacje uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego 4 lutego 2014 roku z prezes Związku Biur Porad Obywatelskich Iją Ostrowską.
20
Por. omówienie brytyjskich doświadczeń w zakresie poradnictwa obywatelskiego w artykule Tomasza Kaźmierczaka zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
17

18

19
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Dzięki współpracy kilku organizacji pozarządowych – Fundacji Samaritanus, Fundacji Bez Względu
na Niepogodę, Fundacji Pomoc Społeczna SOS, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji im. Stefana
Batorego, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych
(BORIS), Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej i Biura Zarządu Miasta
Warszawy – 1 lipca 1996 roku uruchomiono pierwsze
Biuro Porad Obywatelskich
w Warszawie, które rozpoczęło działalność przy Stowarzyszeniu Centrum Informacji Społecznej CIS21.
Kolejne biura zaczęły powstawać w niedługim czasie w Łomży, Przemyślu i we
Wrocławiu.
Od początku największym wyzwaniem było przekonanie władz samorządowych, że biura
są potrzebne, głównie ze
względu na problemy, jakie
pojawiły się po transformacji ustrojowej w Polsce,
w związku z powstawaniem
nowych instytucji, z których obywatele nie potrafili
jeszcze korzystać, i z braku
wiedzy na temat możliwości egzekwowania swoich praw. Jak wspomina naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Mirosław Starzyński,
przed powstaniem Biura Porad Obywatelskich władze
samorządowe stolicy oczekiwały, że będzie to jedynie
projekt profesjonalnego doradztwa dla warszawiaków
w rozwiązywaniu ich trudnych spraw. Po roku działań
biura okazało się jednak, że doradztwo to nie wszystko.
Wnioski z raportów przekazywanych przez biuro stały
się dla samorządu ważnym argumentem przemawiającym za koniecznością dofinansowania projektów zgłaszanych przez inne podmioty rozwiązujące problemy
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mieszkańców Warszawy. W ten sposób warszawskie
Biuro Porad Obywatelskich stało się ważnym „ośrodkiem badawczym” samorządu w prowadzeniu skutecznych rozwiązań z zakresu polityki społecznej22.
W krótkim czasie się okazało, że biura cieszą się
ogromnym zainteresowaniem osób mających problemy z załatwieniem wielu spraw w codziennym życiu.
Dwa lata po uruchomieniu
pierwszego Biura Porad
Obywatelskich w Warszawie postanowiono utworzyć Związek Biur Porad
Obywatelskich, który zaczął oficjalnie funkcjonować w kwietniu 1998 roku.
Od tego czasu można wyodrębniać biura porad – jednostki specjalizujące się
w udzielaniu porad, i związek, którego głównym zadaniem jest kształcenie
doradców, zapewnianie zaplecza działalności biur
i poszukanie środków na finansowanie prac biur porad obywatelskich.
Początkowo związek korzystał z zagranicznych funduszy przekazywanych za pośrednictwem
Fundacji im. Stefana Batorego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Pomoc miała charakter instytucjonalny. Środki pozyskiwane z tych źródeł były
przekazywane do biur zrzeszonych w związku, co jednocześnie umożliwiało większą kontrolę biur i egzekwowanie ustalonych odgórnie standardów.
Obecnie związek jest pozbawiony stałego źródła finansowania, tym samym ma niekiedy problemy
z zapewnieniem ciągłości we wsparciu materialnym
funkcjonujących biur porad obywatelskich. Większość
środków na bieżącą działalność pochodzi z budżetu samorządów lokalnych, z którymi biura współpracują
w ramach realizowania zadań zleconych.

Wszystkie porady
udzielane przez biura porad
obywatelskich są bezpłatne
i dostępne dla każdego
(bez względu na wiek,
płeć, obywatelstwo czy
status majątkowy), doradca
jest zaś zobowiązany do
zachowania poufności
w związku z prowadzonymi
sprawami

21
22
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Por. Raport 1996–2010, Biuro Porad Obywatelskich, Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS, Warszawa 2010.
Ibidem.
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Trudna sytuacja finansowa jest jedną z głównych przyczyn zmniejszania się w ostatnim czasie liczby biur – obecnie działa dwadzieścia pięć organizacji
(białymi plamami na mapie sieci Związku Biur Porad
Obywatelskich są województwa lubuskie, opolskie
i wielkopolskie). Do problemów finansowych (spadek
dofinansowania z budżetów lokalnych, niewystarczająca liczba projektów dotyczących poradnictwa prawnego i obywatelskiego, trudna sytuacja finansowa związku) dochodzi czynnik ludzki – duża rotacja doradców.
Należy zauważyć, że doradcami są zarówno osoby zatrudnione na etacie (60% ogółu doradców), jak i wolontariusze (40%). Co prawda w ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie wolontariatem na rzecz biur porad
obywatelskich, co ma związek między innymi z trudną sytuacją na rynku pracy i poszukiwaniem przez osoby w wieku produkcyjnym możliwości zdobywania doświadczenia zawodowego, wolontariat trwa jednak
zazwyczaj kilka miesięcy, osoby współpracujące z biurami stale bowiem poszukują pracy i po jej znalezieniu
rezygnują ze wspierania biura.
Każda organizacja pozarządowa, która składa wniosek potwierdzający jej chęć utworzenia biura
porad obywatelskich, przechodzi specjalne szkolenie
w zakresie udzielania porad i informacji obywatelskich.
W swojej działalności musi kierować się standardami,
które są wypracowywane przez związek od 1999 roku,
i podlegać systemowi kontroli jakości funkcjonowania.
Wszystkie udzielane porady są bezpłatne i dostępne dla
każdego (bez względu na wiek, płeć, obywatelstwo czy
status majątkowy), doradca jest zaś zobowiązany do zachowania poufności w związku z prowadzonymi sprawami. Aby poradnictwo obywatelskie było skuteczne,
musi się opierać na rzetelnych i aktualnych informacjach, dlatego doradcy są zobligowani do dokładnego
weryfikowania informacji, sprawdzania sposobu rozpatrywania podobnych spraw w przeszłości lub w innych biurach (co jest możliwe dzięki wspólnej internetowej bazie porad, w której zamieszcza się opisy spraw
i udzielonej klientom pomocy) i konsultowania spraw
z innymi doradcami. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy oraz możliwości lokalowych i technicznych, porady są udzielane w ramach dyżurów (czasami jest wymagane kilkakrotne odwiedzenie biura),
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telefonicznie lub mailowo. Dodatkowo Związek Biur
Porad Obywatelskich uruchomił platformę internetową (www.obytelskieinfo.ngo.pl), na której można wypełnić formularz, opisując swój problem – w ciągu
czternastu dni doradca udzieli odpowiedzi zainteresowanej osobie. W takiej formie jest świadczona pomoc
z zakresu spraw mieszkaniowych, rodzinnych, zadłużeń, zatrudnienia, emerytur, prawa spadkowego i pomocy społecznej. Dodatkowo każde biuro zobowiązuje
się do zachowania bezstronności i niezależności. Standardem działania, do którego przykłada się największą
wagę, jest dbałość o samodzielność klienta. To on podejmuje ostateczną decyzję, w jaki sposób rozwiązać
swój problem – doradca może jedynie wskazać możliwe ścieżki postępowania, nie wolno mu jednak sugerować, którą z nich powinien wybrać beneficjent. Zasada ta pozwala osiągnąć cel funkcjonowania biur porad
obywatelskich, czyli wspierać osoby zgłaszające się po
pomoc, nie zaś działać w ich imieniu.
Kontrola przestrzegania standardów działalności biur odbywa się na dwa sposoby. Po pierwsze,
związek korzysta ze specjalnego kwestionariusza, który został skonstruowany na podstawie narzędzia brytyjskiego – dokument jest wypełniany albo przez pracownika związku wizytującego biuro, albo w ramach
samooceny. Po drugie, do badania poprawności funkcjonowania biura służy wspomniana internetowa baza porad. Każdy doradca ma obowiązek zamieszczać
w niej podstawowe informacje na temat klientów korzystających z pomocy biura i spraw (opis sytuacji wraz
z proponowanymi rozwiązaniami). Dzięki temu nie tylko można czerpać z doświadczeń innych doradców, ale
także weryfikować rzetelność udzielanego wsparcia23.
Związek nie prowadzi dokładnych analiz, na
podstawie których można stworzyć profil klientów czy
spraw, z jakimi osoby zwracają się o pomoc. Dzięki istniejącej bazie można jednak stwierdzić, że najczęściej
klientami biur są osoby starsze, częściej kobiety, osoby
w gorszej sytuacji życiowej i niezaradne życiowo. Prezes związku, która jednocześnie kieruje Biurem Porad
Obywatelskich w Warszawie, zwraca uwagę, że klientami biur nie zawsze są osoby, których nie stać na pomoc profesjonalnego prawnika. Najczęściej są to osoby
przychodzące z prośbą o pomoc w prostych, drobnych

23
Por. uwagi na temat zarządzania jakością usług poradniczych i ich standaryzacji w artykule Agaty Winiarskiej zamieszczonym w tym numerze specjalnym
kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
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sprawach, którymi nie są zainteresowane kancelarie
prawne. Dominują sprawy związane z prawem mieszkaniowym, zasiłkami i wszelkiego rodzaju świadczeniami społecznymi, ponadto kwestie związane z konsekwencjami zaciągania kredytów, pożyczek i posiadania
długów24. Warto również zwrócić uwagę, że zgłaszane
problemy zależą od regionu geograficznego, na przykład w Warszawie dominują sprawy mieszkaniowe
i związane z prawem rodzinnym, z kolei w Łomży – zagadnienia dotyczące prawa rolnego. Tylko w 2013 roku
dwadzieścia pięć biur działających w ramach związku
udzieliło blisko 35 tysięcy porad.
Sieć Związku Biur Porad Obywatelskich różni
się trochę od opisywanych wcześniej instytucji skupionych w sieci Federacji Konsumentów i Fundacji
Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W tym wypadku Związek Biur Porad Obywatelskich, który sam jest
organizacją pozarządową, pełni funkcję organizacji
parasolowej dla kilkudziesięciu innych stowarzyszeń
lub fundacji, dla których, jak już wspomniano, prowadzenie biura porad obywatelskich jest jednym z kilku
obszarów działalności. Związek, którego głównym zadaniem jest dbałość o zaplecze umożliwiające funkcjonowanie biur na jak najlepszym poziomie, stara się również budować poczucie wspólnoty w sieci.
Mimo że spotkania integracyjne przedstawicieli biur
zostały zawieszone z braku środków finansowych,
raz do roku jest organizowane zebranie kierowników
biur należących do związku. Nieprzerwanie trwają prace nad organizowaniem szkoleń, również prowadzonych przez doradców, którzy specjalizując się
w określonej dziedzinie, przekazują swoją wiedzę
pracownikom innych biur. Według tego modelu niektóre biura współpracują bezpośrednio ze sobą, bez
udziału związku. Dużą rolę dla sieci obejmującej swoim zasięgiem niemal cały kraj odgrywa intranet, za
pośrednictwem którego są przekazywane na bieżąco
informacje dotyczące działalności Związku Biur Porad Obywatelskich i dane z prac poszczególnych biur.
Prezes Ija Ostrowska zwracała również uwagę na
ogromne znaczenie „czynnika ludzkiego”. Wiele biur
znajduje się w sieci od ponad dziesięciu lat, a niektóre skupione wokół nich osoby rozwijają ideę poradnictwa obywatelskiego od początku istnienia związku. W rezultacie wielu przedstawicieli biur zna się od
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bardzo długiego czasu, przez co współpraca jest dla
nich rzeczą zupełnie naturalną.
Podobnie jak w wypadku Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, przynależność do Związku
Biur Porad Obywatelskich zapewnia biurom silne poczucie identyfikacji. Korzystanie z nazwy „biuro porad obywatelskich” stanowi również swoistą legitymację do działania, potwierdzającą wysoki poziom usług
(świadczonych według jednakowych w całym kraju zasad) i zaufanie do doradców. Udzielanie porad w ramach biur porad obywatelskich jest również dodatkowym atutem w różnych konkursach grantodawczych
i konkursach na realizację zadań zleconych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Nadal brakuje zintegrowanego
systemu poradnictwa

Jak wynika z powyższej analizy, podmiotom zajmującym się poradnictwem prawnym i obywatelskim
w Polsce nie udało się dotąd zbudować jednej silnej
i zorganizowanej sieci. Oprócz trzech opisanych organizacji sieciujących, działających każda na innej zasadzie – jako stowarzyszenie z oddziałami bez osobowości prawnej (Federacja Konsumentów), jako fundacja
współpracująca z grupami studentów i wykładowców
reprezentowanych przez uczelnie wyższe (Fundacja
Uniwersyteckich Poradni Prawnych) oraz jako stowarzyszenie zrzeszające niezależne organizacje pozarządowe (Związek Biur Porad Obywatelskich) – nie można zapominać o istnieniu wielu innych niezrzeszonych
podmiotów: publicznych i niepublicznych, ogólnokrajowych lub działających lokalnie, które zajmują się
udzielaniem porad obywatelom. Trudno również pominąć instytucje państwowe: Państwową Inspekcję
Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw
Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Praw
Konsumentów czy Rzecznika Praw Ubezpieczonych.
Porady mogą być ponadto udzielane w urzędach publicznych – powiatowych urzędach pracy i jednostkach
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w biurach poselskich i senatorskich, a także w ośrodkach pomocy społecznej czy powiatowych centrach pomocy rodzinie.
W wypadku tych instytucji nie można jednak mówić
o sieci poradnictwa, gdyż podmioty te nie współpracu-

Informacje uzyskane podczas wywiadu przeprowadzonego 4 lutego 2014 roku z prezes Związku Biur Porad Obywatelskich Iją Ostrowską.

Archipelagi pomocy prawnej – sieci organizacji poradniczych w Polsce

ją ze sobą ani nie działają zgodnie ze wspólnie przyjętymi jednolitymi standardami.
Z przedstawionej ogólnej analizy podmiotów
zajmujących się poradnictwem można wysnuć wniosek, że udzielanie porad opiera się na spontanicznych
ruchach oddolnych, wynikających bardziej z istniejących potrzeb niż z przemyślanej polityki państwa
wspierania inicjatyw uzupełniających podstawowe demokratyczne instytucje państwa prawa. Od początku potrzebę zapewnienia obywatelom źródeł wsparcia
i informacji dostrzegały przede wszystkim organizacje pozarządowe. I to one do dziś wiodą prym w poradnictwie, czego potwierdzeniem są skala i sposób działania opisanych największych podmiotów. Jak zauważa
Wiesław Grabowski, „z obywatelskości wynika obowiązek stosowania się do prawa państwa, w którym obywatel żyje, dlatego dobrze zorganizowane państwo dla
zapewnienia swojego skutecznego funkcjonowania powinno zapewnić dostęp obywateli do wiedzy o ich prawach, wolnościach i obowiązkach. [...] Państwo, współorganizując i finansując poradnictwo obywatelskie,
powinno jednak wyzbyć się pokusy ingerowania w jego strukturę, organizację oraz metodologię działania,
ponieważ poradnictwo obywatelskie musi pozostawać
merytorycznie i intelektualnie działaniem niezależnym od państwa”25.
W Polsce istnieje duży potencjał dla działalności tego typu instytucji, które mogłyby stworzyć bardzo silną i równomiernie rozłożoną sieć poradnictwa.
Wynika to nie tylko z zapotrzebowania czy dotychczasowych osiągnięć wielu małych, działających lokalnie podmiotów, ale także z dużego potencjału koncyliacyjnego Polaków i dystansu do oficjalnych procedur
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rozwiązywania konfliktów, przy jednoczesnym wysokim poziomie zaufania do innych form rozwiązywania
sporów (alternative dispute resolution)26.
Brakuje jednak wyspecjalizowanych podmiotów, które świadczyłyby jedynie pomoc polegającą
na udzielaniu porad. Jak wspomniano wcześniej, dla
większości placówek poradnictwo to tylko jedna z wielu gałęzi działalności, co w znacznej mierze determinuje również odbiorców porad prawnych i obywatelskich.
Biorąc pod uwagę, że jednym z głównych miejsc, w których zasięga się porad, są ośrodki pomocy społecznej,
należy mieć świadomość, że determinuje to również
krąg osób zwracających się po poradę. Będą to bowiem
w przeważającej części beneficjenci systemu pomocy
społecznej. Co więcej, jak zauważa Jolanta Arcimowicz,
często działalność ośrodków pomocy społecznej jest
znacznie szersza niż poradnictwo prawne sensu stricto
i bliższa terminowi „social support”27. Inne osoby, niekorzystające na co dzień z takiego rodzaju wsparcia, nie
zdają sobie sprawy z takiej możliwości lub krępują się
zwrócić o pomoc do takiej placówki.
Najważniejsze sieci poradnicze – oddziały Federacji Konsumentów, uniwersyteckie kliniki prawa
i biura porad obywatelskich – są z kolei usytuowane
najczęściej w dużych ośrodkach miejskich, co przesądza o grupie beneficjentów korzystających z ich porad,
ograniczając ją do mieszkańców miast.
Na sieć poradnictwa prawnego i obywatelskiego warto również spojrzeć jak na płaszczyznę wzajemnej wymiany świadczeń. Tylko bowiem świadomy swoich praw i obowiązków obywatel jest w stanie w pełni
uczestniczyć w życiu publicznym i budować razem z instytucjami państwowymi przestrzeń debaty publicznej.

W. Grabowski: O potrzebie rozwoju poradnictwa obywatelskiego w Polsce, op. cit.
Por. J. Arcimowicz: Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego, op. cit.
Ibidem, s. 3.
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Organizacje pozarządowe

świadczące
poradnictwo
prawne
i obywatelskie
Portret

wyłaniający się z badań
Instytutu Spraw Publicznych

dr Anna Krajewska

Brak zorganizowanego przez państwo, publicznego systemu darmowego
poradnictwa prawnego i obywatelskiego sprawia, że JEGO rolę odgrywają
obecnie między innymi różne organizacje pozarządowe. W artykule omówiono wyniki
badania dotyczącego funkcjonowania takich podmiotów.

ǛǛAutorka jest socjologiem

i prawnikiem,
adiunktem w Instytucie
Stosowanych Nauk
Społecznych Uniwersytetu
Warszawskiego.
Specjalizuje się w socjologii
prawa. Współpracuje
z Instytutem Spraw
Publicznych, monitorując
regulacje prawne dotyczące
partycypacji publicznej
w ramach projektu
„Decydujmy razem”.

G

łównymi zarzutami formułowanymi pod adresem polskiego ustawodawstwa są jego nadmiar – przybierający nawet formę inflacji prawa – i niestabilność1. Obie te cechy polskiego prawa oznaczają dla zwykłego obywatela konieczność poruszania się w stale się rozrastającym gąszczu
zmieniających się przepisów, nierzadko niezrozumiałych i niespójnych.
Postępującej jurydyzacji życia społecznego nie towarzyszy jednak rzetelna edukacja
prawna, dzięki której obywatele mieliby dobre rozeznanie w przysługujących im prawach i ciążących na nich obowiązkach. W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie

1
K.H. Goetz, R. Zubek: Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, Ernst & Young,
Warszawa 2005, s. 7–9.
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im łatwego dostępu do pomocy ze strony osób dysponujących odpowiednią wiedzą z zakresu prawa. Wobec
braku zorganizowanego przez państwo, publicznego
systemu darmowego poradnictwa prawnego i obywatelskiego rolę takich pomocników odgrywają obecnie
między innymi różne organizacje pozarządowe.
W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane wyniki obszernego badania dotyczącego między innymi funkcjonowania organizacji poradniczych,
zrealizowanego w ramach projektu systemowego
„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”2. Wyniki badania i sformułowane
na ich gruncie rekomendacje mają służyć do opracowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce oraz określenia założeń polityki państwa
w tym zakresie.
W ramach projektu poradnictwo prawne i obywatelskie jest rozumiane jako bezpłatne informacje
lub porady, które spełniają jednocześnie kilka następujących warunków. Po pierwsze, ich celem jest rozwiązanie konkretnego problemu prawnego lub problemu
w relacji z administracją publiczną i innymi podmiotami mającymi osobowość prawną. Po drugie, dotyczą
one osoby fizycznej, grupy nieformalnej lub organizacji pozarządowej, są udzielane systematycznie, dostępne nie tylko dla członków, pracowników lub współpracowników podmiotu świadczącego (ich odbiorcami są
zatem podmioty zewnętrzne) i udzielane przez prawników lub osoby do tego przygotowane, ale niemające wykształcenia prawniczego3. Podmioty udzielające
porad w opisanym znaczeniu, które zostały objęte badaniem, to zarówno instytucje publiczne (na przykład
ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rzecznicy praw konsumentów), jak i podmioty niepubliczne (obok różnych organizacji społecznych były to również studenckie poradnie prawne
i biura porad obywatelskich). W grupie usługodawców przeprowadzono badania ilościowe, obejmujące realizację 450 wywiadów telefonicznych i 100 ankiet internetowych, i badania jakościowe, obejmujące
40 wywiadów swobodnych, 10 studiów przypadku i dwa
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zogniskowane wywiady grupowe. Równolegle zrealizowano także badania w grupie beneficjentów poradnictwa prawnego i obywatelskiego (świadczonego przez
różne kategorie podmiotów) oraz instytucji wspierających podmioty poradnicze. W niniejszym opracowaniu
skupimy się przede wszystkim na wynikach badań dotyczących niepublicznych podmiotów prowadzących
działalność poradniczą – w badaniu ilościowym wzięło
udział 91 takich podmiotów (w tym 33 organizacje pozarządowe i społeczne), z kolei w badaniu ilościowym
uczestniczyło 21 respondentów reprezentujących podmioty niepubliczne4.
Działalność organizacji poradniczych

„Organizacja poradnicza” nie jest jeszcze typem instytucji mocno zakorzenionej w polskich realiach.
Inaczej niż w wypadku publicznych podmiotów poradniczych, które na ogół rozpoczynały świadczenie tego rodzaju usług w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku, większość organizacji pozarządowych zajmujących się świadczeniem poradnictwa prawnego
i obywatelskiego zaczęła swoją działalność w pierwszej dekadzie XXI wieku. Duża część z nich zajmuje się poradnictwem dodatkowo – tylko dla około jednej trzeciej niepublicznych podmiotów poradniczych
(w tym również organizacji pozarządowych) udzielanie porad jest głównym obszarem działalności. Pozostałe świadczą usługi z zakresu poradnictwa równolegle z prowadzeniem innego rodzaju aktywności
(niekiedy działania poradnicze mają nawet charakter
marginalny i są realizowane ad hoc5).
Działalność poradnicza prowadzona przez organizacje pozarządowe jest dostosowana do tematyki,
którą zajmują się one szerzej w ramach osiągania celów statutowych. W rezultacie ta kategoria podmiotów
świadczących usługi z zakresu poradnictwa „odznacza się zróżnicowaniem tematyki [poradnictwa prawnego i obywatelskiego] [...]. Przykładowo, organizacja
zajmująca się prawami kobiet udziela porad w takich
obszarach, jak prawo rodzinne, prawa rodzicielskie,
przemoc domowa i prawo pracy [...]. Osobną podgrupę

Więcej informacji o projekcie w artykule Marcina Waszaka zamieszczonym w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
Za: K.H. Goetz, R. Zubek: Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, op. cit., s. 11.
4
Por. G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
2013, s. 7–9.
5
Ibidem, s. 62.
2
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stanowią organizacje realizujące projekty Biur Porad Obywatelskich”6. W nich z kolei największa liczba spraw dotyczy prawa rodzinnego, często występują
również sprawy z zakresu
prawa spadkowego i związane z pomocą społeczną.
Coraz częściej w biurach
pojawiają się także klienci
mający problemy z zadłużeniem wynikającym z zaciągniętej pożyczki lub zaciągniętego kredytu7.
Badane podmioty
niepubliczne najczęściej
deklarowały, że obszarem ich działalności statutowej (a co za tym idzie
– również obszarem objętym świadczonym przez
nie poradnictwem) jest
udzielanie różnego rodzaju pomocy (39%) i edukacja (26%). Oferowane przez nie porady przeważnie dotyczą problemów związanych z bezrobociem
i pracą, ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
ze sprawami rodzinnymi i z zakresu świadczeń z pomocy społecznej oraz „innych problemów społecznych”8. Obszar, w którym dana instytucja prowadzi aktywność statutową, wyznacza w konsekwencji
krąg potencjalnych odbiorców udzielanych przez
nią porad. Większość badanych podmiotów niepublicznych (69%) dedykuje swoje usługi poradnicze
relatywnie wąsko określonemu kręgowi odbiorców
i stara się weryfikować status swoich klientów. Najczęściej są przy tym stosowane kryteria merytoryczne – ubóstwo, niepełnosprawność, sytuacja kryzysowa, przemoc wobec potencjalnego klienta – oceniane
uznaniowo. Jednocześnie jednak przedstawiciele
badanych organizacji pozarządowych deklarowali
na ogół, że z porady może skorzystać każdy – w razie
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potrzeby byli zatem gotowi „tolerować” każdego
beneficjenta9.
Kolejną cechą różnicującą organizacje poradnicze jest terytorialny
zasięg świadczonych przez
nie usług. Część z nich
oferuje poradnictwo dla
wszystkich zainteresowanych, niezależnie od tego,
skąd pochodzą, część zaś
skupia się na wspieraniu
mieszkańców określonego
obszaru, na przykład gminy lub powiatu. „Na podstawie zebranych materiałów można stwierdzić, że
choć organizacje o zasięgu krajowym mają większy
krąg odbiorców, a działalność przez nie podejmowana jest szeroko dostępna, to
organizacje o zasięgu lokalnym oferują działania, które są bliższe potencjalnym
beneficjentom. Podmioty o zasięgu lokalnym działają
w sposób bardziej pogłębiony, a świadczone poradnictwo uwzględnia wymiar społeczny i realia społeczności, w której funkcjonują”10.
Terytorialny zasięg działalności organizacji
przekłada się na liczbę beneficjentów – co oczywiste,
im zasięg ten jest większy, tym na ogół większa jest liczba klientów poradnictwa oferowanego przez dany podmiot11. Dokładne oszacowanie liczby beneficjentów poradnictwa prawnego i obywatelskiego świadczonego
przez objęte badaniem organizacje okazało się jednak
trudne, przede wszystkim ze względu na brak ewidencji
osób i spraw trafiających do części badanych podmiotów.
Wykaz klientów zgłaszających się po poradę prowadziło
65% podmiotów niepublicznych, ewidencję napływających do nich spraw – 71% (najczęściej wynikało to z wymagań związanych ze sprawozdawczością organizacji12).

Inaczej niż w instytucjach
publicznych, w których
porad udzielają przeważnie
zawodowi prawnicy,
w organizacjach
pozarządowych trzon
doradców stanowią osoby,
które można określić jako
specjalistów

Ibidem, s. 79–80.
Ibidem.
Ibidem, s. 36.
9
A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 65.
10
G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 47.
11
A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości, op. cit., s. 68.
12
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Porównanie dostępnych danych z publicznych
i niepublicznych instytucji poradniczych ujawnia, że
te ostatnie przyjmują znacznie więcej beneficjentów
– średnio 133 osoby miesięcznie, podczas gdy podmioty publiczne obsługują średnio zaledwie 29 osób miesięcznie13. W organizacjach niepublicznych znacznie
częściej niż w instytucjach publicznych zdarza się jednak, że osoby, które zgłosiły się po poradę, nie przychodzą z niej skorzystać. „Prawdopodobnie różnica
wynika z tego, że «zgłoszenie» w instytucji publicznej
wymaga np. wypełnienia określonego formularza, podpisu, wniosku [...]. Zaś w instytucjach niepublicznych
za zgłoszenie uznawane są wszelkie maile i telefony
z zapisem na spotkanie, z których część nie dochodzi
do skutku lub osoba kontaktuje się ponownie po dłuższej przerwie (i wtedy jej zgłoszenie jest liczone powtórnie)”14. Z tego również powodu – nierzadkiej sytuacji podwójnego ewidencjonowania jednej sprawy lub
jednego klienta – do statystyk dotyczących skali poradnictwa prowadzonego przez organizacje pozarządowe
należy podchodzić ostrożnie.
Podstawowy cel, jaki chcą osiągnąć organizacje
poradnicze w rezultacie swojej działalności, to wsparcie osób potrzebujących pomocy w rozwiązaniu różnych problemów, które odpowiadają obszarowi statutowej aktywności danej organizacji. Konkretne wyniki,
jakie chcą uzyskać poszczególne podmioty poradnicze,
będą oczywiście w związku z tym zróżnicowane. Jeden
z badanych, ogólnie charakteryzując oczekiwania związane z prowadzeniem działalności poradniczej, ujął to
jednak następująco: „Poprawę sytuacji [beneficjentów]
przede wszystkim. Czyli możliwości wyjścia, rozwiązania swojego problemu, z którym ten człowiek nie mógł
sobie poradzić. [...] gros jest problemów związanych
z prawem czy dotyczących decyzji, wyroków itd. Ale generalnie chodzi nam o to, żeby ci ludzie mogli ten swój
problem, przy naszej pomocy, wsparciu, wskazówkach
[...] rozwiązać. Mogli wyjść, to znaczy z takiego poziomu, na którym byli dość bezradni, nie wiedzieli, a coś
uzyskali”15.
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Główną formą, w jakiej udziela się wsparcia
klientowi organizacji poradniczej, jest informowanie danej osoby o jej prawach i o tym, gdzie może uzyskać pomoc w swojej sprawie – na tej formie poradnictwa skupia się 44% organizacji objętych badaniem.
Z kolei blisko jedna trzecia podmiotów niepublicznych
świadczy usługi polegające na doradzaniu w zakresie
prawnego i obywatelskiego sposobu postępowania16.
Wyraźnie rzadziej – w około jednej czwartej wypadków – organizacje podejmują się interwencji prawnej (w formie pomocy kryzysowej, pomocy społecznej,
rozwiązywania problemów czy pomocy procesowej)17.
Jeden z uczestniczących w badaniu przedstawicieli organizacji pozarządowej porównał jej rolę poradniczą
z rolą „lekarza pierwszego kontaktu”, którego głównym
zadaniem jest „powiedzieć, co, gdzie i jak jakieś informacje dostarczyć”18, skierować klienta do „specjalisty”,
który będzie w stanie pomóc mu rozwiązać dany problem. Charakter udzielanej porady jest – jak deklarowali badani – elastycznie dopasowywany do specyfiki
problemu zgłoszonego przez klienta organizacji.
Porady są najczęściej udzielane w ramach osobistego kontaktu klienta z pracującym na rzecz organizacji doradcą w punkcie udzielania porad. Drugim
najpopularniejszym sposobem kontaktowania się beneficjentów z podmiotami poradniczymi jest rozmowa
telefoniczna. Środki komunikacji elektronicznej – choć
stosowane – nie są aż tak rozpowszechnione, żeby stanowić podstawową formę kontaktu klientów z organizacjami świadczącymi poradnictwo, ale podmioty niepubliczne wykorzystują tę formę komunikowania się
z beneficjentami wyraźnie częściej (57%) niż instytucje publiczne (27%)19. Większość (68%) organizacji objętych badaniem zadeklarowała przy tym, że nawiązanie kontaktu z osobą udzielającą porady następuje
bezpośrednio po zgłoszeniu się beneficjenta do organizacji lub jeszcze tego samego dnia20. Zróżnicowana
jest przy tym częstotliwość udostępniania klientom
usług poradniczych. „W organizacjach pozarządowych

A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości, op. cit., s. 66.
Ibidem, s. 68.
G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 39.
A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości, op. cit., s. 71.
Ibidem.
Ibidem, s. 73.
G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 49.
Ibidem, s. 50.
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istotnym czynnikiem wpływającym na częstotliwość
udzielanych porad jest wielkość środków, które uda
się im zdobyć na prowadzenie poradnictwa”21. Średnio poradnictwo jest oferowane w organizacjach przez
3,8 dnia w tygodniu22. Inaczej niż w instytucjach publicznych, w których porad udzielają przeważnie zawodowi prawnicy, w organizacjach pozarządowych
trzon doradców stanowią osoby, które można określić
jako specjalistów. Nie są to osoby będące zawodowymi
prawnikami, często nie mają one również wykształcenia prawniczego, ale dysponują rozległą wiedzą i znacznym doświadczeniem w zakresie obszaru działalności
statutowej organizacji, na przykład pomocy osobom
dotkniętym bezrobociem czy osobom niepełnosprawnym23. Nie oznacza to jednak, że organizacje nie współpracują z zawodowymi prawnikami – zdarza się nawet, że świadczą oni swoje usługi poradnicze pro bono,
w formie, którą można określić jako pracę wolontariacką24. Trzeba jednak zauważyć, że taka „różnorodność form zatrudniania i charakteru pracy osób świadczących poradnictwo w organizacjach pozarządowych
może się okazać czynnikiem utrudniającym wprowadzenie zbyt wygórowanych standardów”25.
Czy obecnie podmioty pozarządowe stosują w ogóle jakieś standardy w zakresie świadczonych
przez nie usług poradniczych? Blisko połowa (48%) organizacji objętych badaniem deklarowała, że obowiązują u nich określone standardy – w podmiotach niepublicznych są one przy tym stosowane częściej niż
w objętych badaniem instytucjach publicznych (15%)26.
Badanie jakościowe ujawniło jednocześnie, że pytanie
dotyczące tego zagadnienia okazało się problematyczne dla dużej części badanych, reprezentujących podmioty zarówno niepubliczne, jak i publiczne. Pojęcie
standardów było często ujmowane wyłącznie w wymiarze techniczno-organizacyjnym – jako zestaw określonych procedur, minimum reguł postępowania, „które
w ogóle trzeba zachować, żeby być w stanie wykonywać działalność poradniczą. Kwestia jakości – jako coś,
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co powinno być gwarantowane przez standard – w tym
rozumieniu schodzi na dalszy plan”27. Takie podejście
do zagadnienia standardów poradnictwa ilustruje następująca wypowiedź przedstawiciela jednej z objętych
badaniem organizacji pozarządowych: „[...] mamy swoje regulaminy świadczenia porad, one są opisane, kontaktu z beneficjentami, przepływu informacji i tych,
które wynikają z różnego rodzaju zobowiązań ustawowych, i każdy regulamin mamy w szafie zamknięty.
Przychodzi nowy prawnik, który chce udzielać porad,
musi się z nim zaznajomić i podpisać. Jak podpisuje z nami porozumienie o współpracy, to też jest tam
w jednym z paragrafów, że zaznajomił się i będzie przestrzegał tych wewnętrznych regulaminów”28.
Notabene, mniejsze zrozumienie dla tej problematyki wykazywały podmioty publiczne – w przekonaniu znacznej części ich przedstawicieli, wystarczającym gwarantem jakości świadczonych porad są po
prostu przepisy prawa. Bardziej pogłębioną refleksję
w tym zakresie mieli reprezentanci sektora pozarządowego: „[...] to właśnie przede wszystkim w podmiotach niepublicznych spotkamy się ze spisanymi i stosowanymi w praktyce standardami. Brak rozbudowanych
wymagań prawnych funkcjonowania podmiotów niepublicznych zachęca je do samoregulacji. Również nieliczne przykłady wypowiedzi uczestników badań jakościowych, świadczących o tym, że pewne specyficzne
standardy są wypracowywane przez organizacje i stosowane praktyce, pochodzą właśnie od reprezentantów podmiotów niepublicznych”29. Badani wymieniali
w tym wymiarze na przykład zasadę poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, otwartości dla
wszystkich klientów czy aktualności i rzetelności informacji30. Warto tutaj dodać, że niewątpliwie dodatkowym bodźcem do sformułowania i spisania obowiązujących standardów świadczonych usług poradniczych
jest dla organizacji pozarządowych kwestia finansowania. Jeden z badanych wyjaśnił to następująco: „Poprzez spełnianie tych standardów my mamy możliwość

A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce – stan obecny i wizje przyszłości, op. cit., s. 83.
Ibidem. Średnie obliczano na podstawie podawanej przez badanych liczby dni w tygodniu, kiedy w ich organizacji są udzielane bezpłatne porady.
G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 78.
Ibidem.
Ibidem, s. 81.
Ibidem, s. 52.
Ibidem, s. 57.
Ibidem, s. 58.
Ibidem, s. 59.
Ibidem, s. 59–60.
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brania udziału w konkursach, o takie granty wewnętrzne, które przygotowuje fundacja, jeżeli nie spełniamy
standardów, to automatycznie nie możemy brać udziału w konkursie”31.
Blisko dwie trzecie uczestniczących w badaniu
podmiotów niepublicznych zadeklarowało, że sprawdza jakość świadczonych przez siebie usług poradniczych. Najczęściej odbywa się to za pomocą ankiet
i rozmów oraz na podstawie zadowolenia klientów, którzy skorzystali z oferowanej porady i polecili usługi danego podmiotu innym
osobom32. Tylko około jedna trzecia podmiotów niepublicznych ma jednak
przygotowany określony
system oceniania swoich
usług, pozostałe nie dysponują tego rodzaju „narzędziem”, a ocena jest dokonywana nieformalnie, na podstawie rozmów z beneficjantami33. Ewaluacja skuteczności oferowanych porad jest
zaś prowadzona znacznie rzadziej (podejmuje się jej
19% badanych podmiotów niepublicznych). Przyczyny tego są czysto praktyczne – śledzenie losów beneficjentów jest często niemożliwe, brakuje także środków
na prowadzenie tego rodzaju działań34. Rezultatem jest
jednak brak podstawowych informacji, które pozwoliłyby organizacjom modyfikować i ulepszać zasady prowadzenia swojej działalności poradniczej.
W jaki sposób organizacje poradnicze docierają
z informacją o swojej działalności do potencjalnych zainteresowanych? Z badań wynika, że polityka informacyjna podmiotów poradniczych jest mało ekspansywna.
Najczęściej stosowanymi przez organizacje metodami
informowania o swojej działalności jest zamieszczanie
informacji o niej w Internecie (62% objętych badaniem
organizacji) oraz rozpowszechnianie ich za pomocą plakatów i ulotek (61%)35. Na ogół aktywność informacyjno-promocyjna tych podmiotów ogranicza się przy tym
do docierania do potencjalnych klientów, którymi są
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osoby już korzystające z ich pomocy (na przykład osoby niepełnosprawne lub należące do innej specyficznej
grupy, której dotyczy statutowa działalność danej organizacji). Czasem badani przytaczają przykłady bardziej przemyślanych kampanii informacyjnych, realizowanych we współpracy z lokalnymi mediami. Niekiedy
zdarza się także, że podmioty publiczne i niepubliczne
wspólnie propagują poradnictwo: „organizacje pozarządowe informują na przykład o możliwości uzyskania pomocy prawnej w ośrodkach
pomocy społecznej i vice
versa”36.
Jednym z najbardziej newralgicznych zagadnień dotyczących działalności instytucji poradniczych
jest oczywiście problem jej
finansowania. Sytuacja organizacji pozarządowych jest pod tym względem dość
trudna, „rzadko bowiem mają one własny majątek. Najczęściej zresztą – w wypadku organizacji członkowskich
– środki ze składek nie są wystarczające, aby sfinansować z nich działalność poradniczą. W organizacjach pozarządowych własne środki są więc de facto pieniędzmi
zdobywanymi dzięki grantom od innych organizacji [...],
dotacjom od samorządów lub urzędów centralnych (ministerstw), z różnych konkursów lokalnych lub centralnych (na przykład z Funduszu Inicjatywy Obywatelskich)
i ze środków unijnych”37. Znaczna część podmiotów niepublicznych (43%) deklarowała korzystanie ze środków
pochodzących od firm i prywatnych sponsorów38.
Respondenci reprezentujący organizacje pozarządowe często jednak sygnalizowali, że zdobycie funduszy na finansowanie działalności poradniczej nie jest
łatwe. Jak to ujęła jedna z badanych, zdobywanie środków na działalność to właściwie nieustanna „walka o pieniądze”39, oznaczająca konieczność ciągłego startowania w rozmaitych konkursach, nierzadko bezskutecznie.
Wynika z tego – sygnalizowany przez instytucje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie – problem

Polityka informacyjna
podmiotów poradniczych
jest mało ekspansywna
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nieciągłości prowadzonej przez organizacje działalności i „akcyjności”, doraźności podejmowanych przez nie
przedsięwzięć. Zależność możliwości świadczenia usług
poradniczych od niepewnych i krótkoterminowych źródeł finansowania stanowi niewątpliwie jedną z podstawowych przeszkód w rozwijaniu tego rodzaju działalności przez organizacje trzeciego sektora.
Istotnym zagadnieniem, pozwalającym się zorientować, w jakiej mierze działania podejmowane obecnie przez różne podmioty poradnicze składają się na coś,
co można by nazwać (nieformalnym) „systemem”, jest
kwestia współpracy między
poszczególnymi usługodawcami i innymi instytucjami. Z badań wynika, że taka
współpraca istnieje na różnych płaszczyznach – zarówno między rozmaitymi podmiotami poradniczymi, jak i z ich szerszym otoczeniem
instytucjonalnym. Jej celem jest najczęściej dążenie
do zapewnienia klientom całościowej pomocy. „Badani usługodawcy wyraźnie podkreślają złożoność trudnej
sytuacji, w jakiej znajdują się obywatele, którzy zwracają się do nich po pomoc i poradę. Okazuje się, że porada, zwłaszcza prawna, może odpowiedzieć tylko na jedną z potrzeb tych osób. Stąd liczne powiązania między
danym usługodawcą a innymi podmiotami świadczącymi pomoc, w tym poradnictwo prawne i obywatelskie.
[...] W wypadku organizacji pozarządowych współpraca pojawia się na skutek doświadczenia, które pokazuje, że kontakty z innymi podmiotami w większym stopniu pozwalają na udzielenie pomocy beneficjentom”40.
W rezultacie organizacje poradnicze funkcjonują w ramach nierzadko rozbudowanej sieci formalnych i nieformalnych powiązań z innymi podmiotami. Tak opisał
to jeden z uczestników badania, reprezentujący organizację pozarządową: „Z kim my współpracujemy [...].
Ze wszystkimi organizacjami na terenie naszego miasta i spoza, a z tymi placówkami miejskimi, to jest tak:
miejski ośrodek pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, współpracujemy również z centrum interwencji
kryzysowej, z policją, z prokuratorem, [...] oraz sądami
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rejonowymi i sądami okręgowymi – i nie tylko z sędziami, ale również z kuratorami społecznymi [...]. Do tego
dochodzą szkoły, z którymi współpracujemy, przedszkola i żłobki”41.
Bardzo rzadką praktyką jest jednak organizowanie wspólnych działań przez podmioty niepubliczne i publiczne. Jeden z respondentów zwrócił również
uwagę na pewną przeszkodę w podejmowaniu systematycznej współpracy przez organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością poradniczą – ze względu na
konieczność ubiegania się
o środki finansowe, organizacje te w praktyce stanowią dla siebie nawzajem
konkurencję42. Współpraca między podmiotami poradniczymi jest więc raczej
rezultatem doraźnych potrzeb związanych ze wsparciem lub z udzielaniem pomocy beneficjentom, niż konsekwencją przemyślanej, usystematyzowanej strategii
funkcjonowania.

Bardzo rzadką praktyką jest
organizowanie wspólnych
działań przez podmioty
publiczne i niepubliczne
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Główne problemy związane ze
świadczeniem poradnictwa prawnego
i obywatelskiego przez organizacje
pozarządowe

Jak już zasygnalizowano, najpoważniejszym problemem,
z jakimi zmagają się organizacje pozarządowe świadczące usługi z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jest zdobywanie środków na finansowanie działalności. Jako główną przeszkodę w prowadzeniu działalności
poradniczej wskazało ją 38% badanych podmiotów niepublicznych – była to zdecydowanie najczęściej przywoływana przez nie trudność związana ze świadczeniem
poradnictwa43. Choć problemy finansowe dotyczą także
publicznych podmiotów poradniczych, sytuacja organizacji pozarządowych jest pod tym względem szczególnie
kłopotliwa. Możliwość finansowania własnej działalności zależy w ich wypadku „przede wszystkim od wygrywanych konkursów na dotacje z różnych źródeł. Wiele
problemów wskazywanych przez [...] organizacje doty-
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G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, op. cit., s. 121.
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czy specyfiki ogłaszanych konkursów, niezrozumiałych
i skomplikowanych procedur. Ich sytuacja jest trudna,
gdyż brak wygranych konkursów może powodować zawieszenie działalności. Sprawia to, że walka o fundusze
to nie tylko walka o pieniądze, ale także walka o przetrwanie. Powoduje to niepewność działania, która może mieć
dwie główne konsekwencje: wypalenie zawodowe osób
zaangażowanych w poradnictwo prawne i obywatelskie
oraz brak płynności przy udzielaniu porad beneficjentom, których sprawy są skomplikowane i wymagają czasu”44. Konieczność stałego troszczenia się o zapewnienie
źródeł finansowania powoduje także, że cierpi na tym jakość świadczonego poradnictwa, gdyż duża część energii pracowników organizacji jest przeznaczana na – jak to
określił jeden z badanych – „szarpanie się o fundusze”45.
Respondenci narzekali ponadto na coraz bardziej zawiłe
i trudne do spełnienia wymagania stawiane przez grantodawców: „Przeszkadza na pewno w większości wymagalność wkładu własnego. Bo o ile Program Operacyjny
Kapitał Ludzki tutaj dawał bez wkładu własnego, [o tyle]
większość projektów wymaga go. Przy prowadzeniu działalności, tak jak my, gdzie w ogóle nie mamy działalności
gospodarczej, nie jesteśmy w stanie samodzielnie generować jakichkolwiek zysków [...]. Nie ukrywajmy, że te unijne procedury są czasami z sufitu. Niektóre wymogi są naprawdę [...] służą chyba wyrąbaniu lasów amazońskich, bo
po prostu «papierologia» jest tak gigantyczna. Ja mam takie wrażenie, że w tych funduszach problemem jest to, że
człowiek się liczy coraz mniej”46.
Część badanych organizacji skarżyła się również na niedostateczne wsparcie, jakie otrzymują od innych podmiotów i instytucji. Niekoniecznie chodziło
przy tym o wsparcie materialne, ale na przykład o pomoc
w rozpowszechnianiu informacji na temat prowadzonej
przez organizację działalności: „Myślę, że powinny nas
wesprzeć samorządy. Na naradach gmin informować
sołtysów, powinni bardziej informować za pomocą chociażby swoich stron internetowych [...]. Może bardziej
mogłyby nas wesprzeć inne organizacje pozarządowe,
też przekazując swoim członkom, zainteresowanym, że
taki twór, jak nasz, istnieje”47.
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Potwierdzenie trudnej sytuacji finansowej organizacji pozarządowych świadczących usługi poradnicze
można odnaleźć w wypowiedziach badanych reprezentujących instytucje wspierające (rzeczywiście lub potencjalnie) poradnictwo. Choć przedstawiciele tego rodzaju podmiotów na ogół uznawali poradnictwo prawne
i obywatelskie za istotne i potrzebne, to jednak deklaracje takie nie przekładały się na praktykę wspierania tego typu działalności. „Większość badanych instytucji
i organizacji nie wychodzi w związku z tym sama z ofertą wsparcia poradnictwa, a jedynie czeka na to, że podmioty świadczące poradnictwo zgłoszą się do nich. Wydaje się, że w dużej mierze jest to związane z niewielką
wiedzą na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego”48. Oferta wsparcia ze strony tych podmiotów na ogół
nie uwzględnia poradnictwa prawnego i obywatelskiego, co powoduje, że organizacje poradnicze są zmuszone w pewnym sensie „przemycać” tę działalność w ramach innego typu aktywności (na przykład działalności
pomocowej skierowanej do określonych grup). Wywołuje to jednak „efekt błędnego koła” – poradnictwo pozostaje w ten sposób niewidzialne z perspektywy instytucji wspierających i tym samym nie ma możliwości
usamodzielnienia się jako odrębny typ działalności wartej wspierania49.
Skutkiem niestabilnej sytuacji finansowej organizacji pozarządowych świadczących usługi poradnicze jest, wspomniany już, brak ciągłości i jednolitości
prowadzonej przez nie działalności. Inną wskazywaną
przez badanych konsekwencją trudności finansowych
są także niedostatki kadrowe: „Na problemy te składa
się przede wszystkim niewystarczająca liczba etatów dla
osób specjalizujących się w udzielaniu porad (zwłaszcza prawników). Ich liczba nie jest adekwatna do liczby
spraw, z jakimi zwracają się beneficjenci. W codziennym
funkcjonowaniu jest to rozwiązywane w ten sposób, że
stosuje się system zapisów do określonego prawnika.
Problemy pojawiają się wówczas, gdy – ze względu na inne obowiązki – prawnik, z którym usługodawca współpracuje, nie jest w stanie przybyć na umówione spotkania”50. Najlepszą sytuację pod względem zasobów
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kadrowych mają te organizacje, którym udaje się pozyskać środki unijne na finansowanie działalności – takie
podmioty prowadzą nabory pracowników, zatrudniają ich na podstawie umów o pracę i rozwijają swoją działalność. W pozostałych wypadkach „rekrutacja na stanowisko doradców ma raczej charakter zadaniowy, gdy jest
taka potrzeba i są odpowiednie możliwości. Głównym
zasobem są osoby znajome, sprawdzeni wolontariusze
lub stażyści”51.
Innym typem utrudnień związanych z prowadzeniem działalności poradniczej, o jakim wspominali
uczestnicy omawianego badania, są problemy prawne.
Przede wszystkim chodzi tutaj o takie kwestie, jak częste
zmiany w prawie, utrudniające podążanie za nim i rzetelność w udzielaniu porad, czy – podnoszony przy okazji tematu przeszkód finansowych – problem konieczności odprowadzania przez prawników podatku VAT od
darmowych porad prawnych. Respondenci mówili również o trudnościach proceduralnych związanych z przewlekłym postępowaniem sądowym52. Badani reprezentujący podmioty wspierające poradnictwo wspominali
ponadto o jeszcze jednym – bardzo istotnym – problemie związanym z prawem. W ich ocenie, ważnym czynnikiem rzutującym na politykę instytucji publicznych
wobec podmiotów poradniczych jest „brak systemowości rozwiązań dotyczących wspierania działalności poradniczej. Konsekwencją braku systemowych rozwiązań
prawnych dotyczących bezpłatnej pomocy prawnej jest
w znacznym stopniu uzależnienie wspomagania tego rodzaju działalności od dobrej woli władz dysponujących
środkami na wsparcie, która nie zawsze występuje”53.
Część problemów, jakie wymieniali badani, wiązała się z samymi beneficjentami poradnictwa prawnego
i obywatelskiego. Trudności, o jakich mówili w tym wymiarze respondenci, były dwojakiego rodzaju. Pierwszy
z sygnalizowanych przez nich problemów dotyczących
beneficjentów poradnictwa wiązał się z ich niskim poziomem świadomości prawnej. Jeden z uczestników badania określił ich nawet jako osoby „wykluczone prawnie” – brak wiedzy na temat własnych praw i możliwości
przekłada się w ich wypadku na różne formy wykluczenia
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społecznego54. Problemy, jakie wynikają z niskiego poziomu świadomości prawnej beneficjentów, podsumowuje następująca wypowiedź respondenta reprezentującego organizację pozarządową: „[...] w ogóle bolączką
osób, które korzystają też z bezpłatnych porad prawnych, jest to, że to są osoby bardzo mało świadome swoich praw, bardzo mało świadome swoich możliwości.
One trafiają do nas w takim momencie, że często się nie
da nic zrobić. Za późno, po prostu. Tak. Kiedy to już [...]
na przykład mógł już minąć termin wręcz na jakiekolwiek postępowanie [...], kiedy są sprawy przedawnione
[...]. Więc to jest taka też sytuacja, gdzie już zostają tylko
takie środki, no, rekompensacyjne”55.
Innym rodzajem problemów związanych
z klientami poradnictwa prawnego i obywatelskiego, jaki wymieniali badani, jest nadmierna roszczeniowość
czy nawet pieniactwo części osób korzystających z usług
poradniczych. Typ „trudnego beneficjenta” tak opisał jeden z badanych: „Natomiast [...] jest jeszcze druga strona
medalu, z którą też się stykamy – i to wcale nie tak rzadko. Czyli takie po prostu pieniactwo, nazwijmy to. Wymyśla sobie człowiek problem, który właściwie realnie
problemem nie jest, i chce [...] co ja powiem, żąda, no bo
postawa roszczeniowa nie jest niczym, niczym rzadkim
niestety. «Dostajecie pieniądze państwowe, ja jestem
obywatelem, to mi się należy i macie mnie tu pomóc!»
I to są, to są trudne sprawy, no bo, no wie pan, no trudno jest pomóc człowiekowi w sprawie, której praktycznie nie ma. Bo sobie ją wymyślił. Albo trudno jest pomóc
człowiekowi, który [...] no, trzeba powiedzieć wprost,
jest niezrównoważony psychicznie po prostu56.
Uczestnicy badania wspominali również o następujących trudnościach, jakie rzutują na praktykę prowadzenia i rozwijania działalności poradniczej: upolitycznieniu administracji publicznej, braku szkoleń
z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla
organizacji pozarządowych, poczuciu bezradności związanym z brakiem rezultatów udzielanych porad. Choć
skala i ranga opisanych problemów jest różna, to „jeśli
nie są umiejętnie rozwiązywane, hamują rozwój i ograniczają potencjał poszczególnych usługodawców”57.
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***
Wyniki omówionych badań prowadzą do wniosku, że
działalność organizacji pozarządowych świadczących
usługi z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie stanowi na razie spójnego systemu – w wymiarze
zarówno ich wzajemnej współpracy, jak i powiązań z publicznymi instytucjami poradniczymi. W obecnym systemie poradnictwa dominują podmioty publiczne (na
przykład ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra
pomocy rodzinie), w których udzielanie porad na ogół
nie jest jednak głównym nurtem działalności, jedynie
zaś uzupełnieniem całościowych działań pomocowych.
Podmiotami, które specjalizują się w dziedzinie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, są przede wszystkim instytucje niepubliczne, w tym organizacje pozarządowe. Rezultaty analizowanych tutaj badań pozwalają
także zauważyć, że polski model poradnictwa prawnego i obywatelskiego opiera się na uzupełniających się
wzajemnie działaniach podmiotów publicznych i niepublicznych. „Instytucje publiczne świadczą PPiO [poradnictwo prawne i obywatelskie] jako formę pomocy społecznej oraz jako informację, a w określonych sytuacjach
( jak w przypadku PIP-u [Państwowej Inspekcji Pracy])
– jako interwencje na drodze administracyjno-prawnej.
Organizacje pozarządowe uzupełniają PPiO o oddziaływanie miękkie, czyli pracę z beneficjentem realizowaną
w imię określonych wartości uniwersalnych, oraz o poradnictwo specjalistyczne, jak np. przypadki związane
z przemocą domową, uzależnieniami”58. Wydaje się jednak, że ta komplementarność działań poradniczych sektora publicznego i niepublicznego jest raczej rezultatem
wytworzonym spontanicznie, nie zaś skutkiem przemyślanej polityki w tym zakresie. Współpraca między tymi
dwoma typami instytucji ogranicza się na ogół do kierowania do siebie nawzajem klientów i informowania
o działalności prowadzonej przez inne podmioty.
Mocną stroną działalności poradniczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe jest ich rozpoznawalność w wymiarze lokalnym. Duża część podmiotów jest dobrze zakorzeniona w lokalnym otoczeniu,
ale znana potencjalnym beneficjentom głównie dzięki
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informacjom przekazywanym „pocztą pantoflową”.
Trafnie rozpoznają one problemy i potrzeby swoich
społeczności i elastycznie dostosowują do nich ofertę.
Istotnym walorem organizacji poradniczych są także
ich zasoby ludzkie – osoby zaangażowane w świadczenie poradnictwa najczęściej są kompetentne i dobrze
przygotowane do tego rodzaju działalności. „Są to także osoby dysponujące utrwalonymi kontaktami z pracownikami administracji, samorządów, organizacji pozarządowych oraz z prawnikami. Ludzie ci są w stanie
znaleźć specjalistyczną pomoc dla osób w szczególnej sytuacji prawnej, a w wyjątkowych okolicznościach
przekonać do udzielenia takiej pomocy prawników nieświadczących nieodpłatnego poradnictwa czy innych
form pomocy na co dzień”59. Wysoko oceniania jest
przy tym społeczna użyteczność działalności prowadzonej przez organizacje poradnicze.
Niestety, jak już wspomniano, pozytywne oceny poradnictwa nie mają wpływu na wysokość wsparcia udzielanego organizacjom. Najpoważniejszą słabością organizacji poradniczych jest ich kondycja
finansowa, która przekłada się na brak ciągłości w działaniu, nieodpowiednie warunki lokalowe i materialne
oraz niestabilność organizacyjną60. Mimo relatywnie
dobrej rozpoznawalności organizacji w ich lokalnych
środowiskach, ogólny poziom wiedzy obywateli na temat poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz jego dostępności jest niski, „co powoduje, że osoby utrzymujące ograniczone relacje społeczne mają mniejsze
szanse na skorzystanie z porady, gdyż nie wiedzą o takiej możliwości”61. Z drugiej jednak strony, niska świadomość prawna Polaków oznacza, że istnieje duże zapotrzebowanie na darmowe usługi poradnicze.
„Chociaż większość Polaków w okresie ostatnich pięciu
lat nie deklarowała problemów prawnych, to zdecydowana większość z nich uważa, że potrzebne jest wprowadzenie powszechnego systemu bezpłatnych porad
prawnych i obywatelskich”62. Duży popyt na darmowe
usługi poradnicze – również te oferowane przez organizacje pozarządowe – wydaje się zatem jedną z głównych szans rozwojowych dla podmiotów świadczących
poradnictwo prawne i obywatelskie.
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punkty widzenia

Dyskusja redakcyjna

Biura porad
obywatelskich

czy obywatelskie
biura poradnictwa

?

Dyskutują: Witold Klaus, Andrzej Kojder, Cezary Walendzik
Dyskusję moderują: Marek Rymsza, Tomasz Schimanek

Tomasz Schimanek, Marek Rymsza: Witamy wszystkich serdecznie. Naszą dyskusję
zacznijmy od ustalenia, na czym polega poradnictwo prawne, na czym zaś – poradnictwo obywatelskie.
Andrzej Kojder: Pojęcie poradnictwa obywatelskiego zawiera w sobie pojęcie poradnictwa prawnego. Nie ma takich kwestii dotyczących obywateli, które nie angażowałyby jakiś zagadnień o charakterze prawnym. Sam zresztą termin „obywatelstwo”
również jest pojęciem prawnym, ale jednocześnie daleko wykracza poza prawo. Podobnie poradnictwo obywatelskie zawiera w sobie aspekty prawne, choć może dotyczyć takich działań, które nie angażują zagadnień czysto prawnych.
Wracając dziś do domu, przechodziłem przez kładkę nad ruchliwą ulicą w Warszawie. Idąc, zauważyłem dwóch policjantów, młodą dziewczynę i jakiś transparent,
który był rozwieszony prawie na całej długości tej kładki. Pytam: „Co tu się stało?”.
Dziewczyna odpowiada: „Zainstalowałam tutaj romantyczne wezwanie”. To romantyczne wezwanie brzmiało tak: Piotrze, kocham cię! Ktoś wezwał policjantów,
którzy tłumaczyli mi, że transparent zagraża bezpieczeństwu, jest bowiem silny wiatr,
który może go zerwać i spowodować wypadek. Nie wiem, jak cała sprawa się zakończyła, ale nie w tym rzecz. W opisanej sytuacji dziewczyna chciała wyrazić swoje uczucia, powinna się jednak zainteresować, jaka forma wyrażenia tych uczuć nie będzie

Biura porad obywatelskich czy obywatelskie biura poradnictwa?

strona 69

naruszeniem prawa i porządku. Jeśli więc ktoś ma pytanie o to, jaka forma wyrażania uczuć jest dozwolona,
nie jest to od razu kwestia prawna. Taka osoba potrzebuje poradnictwa nie prawnego, ale obywatelskiego.
Podobnych przykładów – myślę – można znaleźć wiele. Konkluzja jest taka: zakres pojęcia poradnictwa
prawnego jest węższy niż poradnictwa obywatelskiego, co oznacza, że w pojęciu poradnictwa obywatelskiego mieści się poradnictwo prawne.
Mówiąc w skrócie, byłbym skłonny uznać, że
poradnictwo prawne jest podzbiorem poradnictwa
obywatelskiego, a więc zawiera się w nim w całości.
Witold Klaus: Mój punkt widzenia na poradnictwo
wynika z moich długoletnich doświadczeń zawodowych. Poradnictwo obywatelskie kojarzy mi się jednoznacznie z modelem poradnictwa realizowanym przez
biura porad obywatelskich zrzeszone w Związku Biur
Porad Obywatelskich. Podkreślam to, gdyż w pewnym
momencie, głównie na skutek oddziaływania funduszy
unijnych, inne osoby i organizacje także zaczęły nazywać się biurami porad obywatelskich, gdyż dobrze to
brzmi. Często jednak biura te daleko odbiegają od standardów biur porad obywatelskich, „przykrywając” tą
nazwą po prostu brak profesjonalnych prawników.
Niemniej uważam, że poradnictwo prawne i obywatelskie to są dwa różne działania, które mają pewne wspólne punkty. Poradnictwo obywatelskie
to poradnictwo, które według określonej metodologii i wyznaczonego sposobu postępowania prowadzą
w biurach porad obywatelskich odpowiednio przygotowane osoby. De facto jest to informacja prawna poszerzona o porady, jak sobie radzić z doświadczanymi problemami. Jest to zbieżne z tym, jak scharakteryzował
poradnictwo obywatelskie profesor Andrzej Kojder.
Przykładem może być prowadzone przez biura porad
obywatelskich poradnictwo dla dłużników mieszkaniowych. Kiedy do biura przychodzi osoba, która ma
zadłużone mieszkanie, to czasem naprawdę nie potrzebuje ona porady prawnej, tylko rozsądnej rady. Prawnik w ogóle może nie być potrzebny, a mógłby nawet zaszkodzić jednostronną interpretacją problemu.
Jeśli zaś chodzi o poradnictwo prawne, to dla
mnie jest ono nieodłącznie związane z udzielaniem
porad przez prawników. Ponadto poradnictwo prawne jest – i w tej kwestii się nie zgadzam z przedmówcą – szersze niż poradnictwo obywatelskie. Oba mają
wspólną część: informację prawną. Proszę zauważyć,

Witold Klaus

że informacji prawnej może udzielić zarówno prawnik,
jak i odpowiednio przygotowana osoba bez wykształcenia prawniczego. Kiedy jednak mamy do czynienia
z poradą prawną czy – na kolejnym etapie – z kwalifikowaną pomocą prawną, wówczas jest oczywiste, że
musi ich udzielać wyłącznie prawnik. Prawnik, czyli osoba po studiach prawniczych, znająca więc prawo
i zasady jego stosowania, która kompetentnie rozważy
możliwe sposoby postępowania, gdy zaś klient wybierze drogę sądową, pomoże mu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Tomasz Schimanek: Jeśli dobrze Pana rozumiem,
część usług w ramach poradnictwa obywatelskiego nie
dotyczy kwestii prawnych, część zaś obejmuje informację prawną – i to jest wspólne z poradnictwem prawnym. Wynikałoby jednak z tego, że jest pewna część
poradnictwa prawnego, która nie ma charakteru poradnictwa obywatelskiego.
Witold Klaus: Tak, zwykle bowiem prawnicy nie
udzielają porady obywatelskiej. Prawnicy są zbyt mocno przywiązani do litery prawa – to skutek takiego,
a nie innego systemu edukacji – rzadko są więc w stanie wzbić się ponad przepis i spojrzeć na problem życiowy człowieka, nie zaś na problem prawny, z którym
ten człowiek przychodzi. Z moich obserwacji wynika,
że trzeba włożyć dużo pracy w to, żeby prawnika odzwyczaić od tych prawniczych przyzwyczajeń, pokazać
mu, że problemy ludzi mają także inne wymiary niż tylko wymiar prawny.
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Andrzej Kojder

Cezary Walendzik

Cezary Walendzik: Nie zgodzę się z tym, że prawnicy nie potrafią udzielać porad obywatelskich. Z mojego
doświadczenia w pracy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że prawnicy to potrafią – są w stanie
patrzeć szerzej na problemy ludzi. Jeśli jest problem
prawny, który można rozwiązać, potrafią go szybko
wyłuskać, jeśli jednak takiego rozwiązania nie widzą,
wkraczają na pole porad obywatelskich. Oczywiście
zależy to w dużej mierze od tego, z jakim problemem
zgłasza się obywatel. Kiedy przychodzi na przykład
z wezwaniem od komornika o eksmisji, wtedy prawnicy w biurze badają, czy jest jeszcze czas na zaskarżenie,
na przywrócenie terminu i tak dalej. Gdy tego czasu nie
ma, wówczas szukają innych rozwiązań, niekoniecznie związanych z aspektem prawnym. Od tego jesteśmy
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, żeby dbać
o prawa człowieka i obywatela. Prawa, ale także wolności. Każda wolność jest zresztą gwarantowana prawem,
jeśli więc nie ma rozwiązania prawnego – obywatela na
przykład nie stać na utrzymanie mieszkania – to się zastanawiamy, czy i w jaki sposób możemy zapewnić mu
lokal socjalny. Wtedy ponownie na scenę wkracza prawo, analizujemy bowiem między innymi warunki przyznania przez gminę lokalu socjalnego czy mieszkania
komunalnego.
Prowadzi mnie to do zajęcia jeszcze innego stanowiska niż te, które wcześniej przedstawiono w naszej
dyskusji. Moim zdaniem, każda porada prawna ma charakter obywatelski, trudno mi jednak wskazać poradę
obywatelską, która nie jest związana choćby częściowo

z prawem. Uważam więc, że nie powinno się tych pojęć
rozdzielać, a jeśli już, to i tak w praktyce powinny one
ściśle współgrać – dla dobra obywatela.
Marek Rymsza: Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze inny wyróżnik poradnictwa obywatelskiego. Czy
zgodziliby się Panowie, że przymiotnik „obywatelski” można wiązać z niekomercyjnością? Jeśli
tak, to porada prawna, za którą trzeba zapłacić,
nie zyskiwałaby tego przymiotnika, gdyby zaś była
udzielana pro bono, wówczas można by ją było nazwać „obywatelską”. Czyli wyróżnikiem byłaby tutaj
nie tyle treść porady, ile forma jej świadczenia.
Cezary Walendzik: Byłbym skłonny przychylić się
do takiej propozycji, jest bowiem prosta i funkcjonalna. Jeśli już w ogóle trzeba definiować oba poradnictwa
– jak zaś widać, nie jest to proste – to taki podział na
odpłatne poradnictwo prawne i bezpłatne poradnictwo
obywatelskie jest jasny i może być użyteczny.
Witold Klaus: Mnie się ta propozycja nie podoba, gdyż
od razu szufladkuje doradców i jest dla nich krzywdząca. Poza tym ludzie najczęściej oczekują rozmowy z prawnikiem, konkretnie z „panem mecenasem”,
tak bowiem na ogół zwracają się do doradców. W poradnictwie obywatelskim będą zaś mieli do czynienia
z nieprawnikiem.
Sens ma rozróżnienie na poradnictwo prawne płatne i poradnictwo prawne bezpłatne, ponieważ
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w takich formach ono występuje. I to bezpłatne jest
przeznaczone tylko dla określonych kategorii osób,
różnie definiowanych, na razie bowiem nie ma ustawowych definicji. Podejście, że płatne równa się prawne,
z kolei bezpłatne równa się obywatelskie, nie ma jednak sensu – nie odpowiada rzeczywistości. Poza tym
jest krzywdzące dla doradców, gdyż – zgodnie z nim
– mogliby się tytułować prawnikami tylko wtedy, gdyby brali pieniądze.

kałoby z uznania, że jest to poradnictwo niezwiązane
z żadnymi kosztami, z żadnym wynagrodzeniem czy
honorarium.

Andrzej Kojder: Mnie się wydaje, że takie rozróżnienie deprecjonuje poradnictwo obywatelskie. Jeśli jest
bezpłatne, to ta sama osoba piętnaście minut czy godzinę pracuje bezpłatnie, później zaś zmienia charakter – przychodzi ktoś z problemem prawnym i wtedy
osoba ta wystawia rachunek. Problem jest szerszy,
gdyż samo pojęcie obywatelstwa w Polsce jeszcze nie
dość mocno się ugruntowało. Czy wiemy, co to znaczy
„obywatelstwo”, co to znaczy „być obywatelem”, jakie można z tego tytułu
mieć roszczenia, a jakie należy spełniać powinności?
Podejście, zgodnie z którym porada obywatelska
polega na tym, że temu, kto
ją świadczy, nie przysługuje żadne honorarium, jest deprecjonowaniem obywatelstwa. Sądzę, że słuszne byłoby takie rozwiązanie,
w którym i jedna, i druga porada może być i bezpłatna, i płatna, a także częściowo odpłatna – w zależności od sytuacji, ale bez rygorystycznego rozróżnienia,
że w jednym wypadku nie przysługuje honorarium komuś, kto świadczy poradę, w innym zaś wypadku to honorarium mu przysługuje.

Tomasz Schimanek: Przeprowadzone przez Instytut Spraw Publicznych badanie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego pokazało, że w ramach tego poradnictwa niektóre organizacje pozarządowe wprowadzają
różne formy częściowej odpłatności, o której wspominał profesor Andrzej Kojder. Przykładem organizacja, która pobiera opłatę
od klientów – dużo niższą
niż rynkowa opłata za poradę adwokata, ale wystarczającą na pokrycie pensji prawnika świadczącego
poradnictwo.

Cezary Walendzik: Moim zdaniem, zaletą tego kryterium jest jego jasność: bezpłatne oznacza taki zakres,
płatne – taki. Jeśli nie można wyprowadzić innej definicji, to przyjmując takie kryterium, przynajmniej będzie można coś rozróżnić.

Sens ma rozróżnienie na
poradnictwo prawne płatne
i poradnictwo prawne
bezpłatne, ponieważ
w takich formach ono
występuje

Cezary Walendzik: Nie bałbym się ryzyka deprecjonowania prawników, oni bowiem, decydując się na udzielanie pomocy prawnej, wiedzą, z czym to się wiąże, poświęcają swój czas, swoje umiejętności, swoją wiedzę,
i akurat dowartościowanie ich, że to będzie stricte porada prawna, moim zdaniem, nie jest konieczne.
Andrzej Kojder: Miałem na myśli deprecjonowanie pojęcia poradnictwa obywatelskiego, które wyni-

Cezary Walendzik: Moim
zdaniem, nie chodzi o to,
czy doradca otrzymuje wynagrodzenie, czy też go nie
otrzymuje – istotne w poradnictwie jest to, że klient nie ponosi opłat z tytułu
skorzystania z porady. Jest wielu prawników, którzy
udzielają porad pro bono, co wcale nie powoduje, że jest
to porada gorsza. Dla mnie przywołany przykład pobierania częściowej odpłatności jest raczej deprecjacją poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Witold Klaus: Mówi Pan jednak o prawnikach, którzy
dodatkowo pro bono udzielają porad. To się oczywiście
praktykuje, ale skala tego zjawiska nie jest szeroka. Patrzę teraz przez pryzmat organizacji pozarządowych, które również świadczą pomoc nieodpłatną dla klientów.
Otrzymują na te działania środki od różnych sponsorów
i z nich opłacają swoich prawników. To zupełnie inny typ
relacji niż w wypadku pracy prawników pro bono.
Jeśli zaś chodzi o częściową odpłatność, to
w projektach ustaw dotyczących systemowego uregulowania poradnictwa, których kilka powstało w ostatnich
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dwóch dekadach, przewidywano różne formy częściowej odpłatności. Na przykład „schodkowy” system odpłatności w zależności od wysokości dochodów albo
opłaty za korzystanie z usług (nie za poradę) na poziomie 10–15 złotych – taka
opłata za wejście do systemu. Założeniem jest tutaj
próba ograniczenia zjawiska występującego w organizacjach pozarządowych
chodzenia przez te same
osoby od jednego prawnika
do drugiego, ponieważ jest
to bezpłatne, a można przy
okazji po prostu porozmawiać, wyżalić się. Wstępna
odpłatna porada mogłaby
być tamą dla takich zachowań. Chodzi o to, żeby pomagać osobom rozwiązywać ich problemy związane
z prawem, nie zaś zaspokajać wszystkie ich potrzeby,
na przykład kontaktu z drugim człowiekiem.

Andrzej Kojder: Z tego, co wcześniej tutaj powiedziano, wynika, że są osoby, które udzielają porad obywatelskich i prawnych za pieniądze, jeśli jednak tych pieniędzy nie ma, to one nie są skłonne świadczyć takich
usług. I są tacy, którzy robią
to z pasji, jakoś lepiej funkcjonują w życiu, jeśli coś robią pro publico bono. Sądzę,
że jest również trzecia kategoria osób – takie, które robią to z poczucia służby społecznej. Uważają, że ciąży na
nich pewna powinność, odpowiedzialność. Ani nie odczuwają pasji, ani nie chcą
zarobić – są przekonani, że
coś należy się innym osobom dlatego, że oni zdobyli
odpowiednie wykształcenie
i kwalifikacje. Wprawdzie takie poczucie służby społecznej wciąż może nie jest zbyt powszechne, ale odgrywa
chyba w dziedzinie poradnictwa wcale niemałą rolę.

Cezary Walendzik: Widzę tutaj pewną analogię z pomysłami na częściową odpłatność korzystania z usług
zdrowotnych. Zgadzam się, że próby „odfiltrowania”
ludzi, którzy po dziesięć razy przychodzą w tej samej
sprawie albo chodzą do różnych instytucji i ich głównym celem nie jest uzyskanie porady, tylko zagospodarowanie wolnego czasu albo zaspokojenie jakiś innych
potrzeb, to ogólnie dobry pomysł. W wypadku Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich nie ma jednak takiej
możliwości. My nie możemy pobierać żadnych opłat,
musimy przyjmować każdego i prowadzić płatne dla
nas, jako pracowników biura, ale bezpłatne dla beneficjentów poradnictwo prawne i – cały czas tak uważam
– również obywatelskie. Niestety, zdarza się, że z braku
takiego „filtra” musimy przyjmować osoby, które niekoniecznie naszej pomocy potrzebują.

Tomasz Schimanek: Z pewnością tak. Powróćmy jeszcze na chwilę do rozróżnienia poradnictwa prawnego
i obywatelskiego, ujmując tę kwestię z innej strony. Jakie są konsekwencje praktyczne takiego podziału?
Czy to rozróżnienie ma jakieś znaczenie dla osób,
które korzystają z porad, albo dla instytucji, które finansowo wspierają lub chciałyby wspierać
poradnictwo?

Obywatel przychodzi po
poradę i oczekuje pomocy
w rozwiązaniu problemu,
nie interesuje go jednak,
czy jest to porada prawna,
czy też porada obywatelska

Tomasz Schimanek: Wracając do kwestii pracy pro
bono. Pan Witold Klaus stwierdził, że nie jest to zjawisko powszechne. Ze wspomnianego badania poradnictwa wynika, że 65% podmiotów świadczących
poradnictwo płaci osobom udzielającym porad. Dla organizacji pozarządowych stanowi to zresztą poważny
problem, gdy bowiem nie uda im się pozyskać środków,
wówczas osoby te odchodzą.

Cezary Walendzik: Obywatel przychodzi po poradę
i oczekuje pomocy w rozwiązaniu problemu, nie interesuje go jednak, czy jest to porada prawna, czy też porada obywatelska. Dla beneficjentów pomocy podział
ten nie ma więc większego znaczenia. Dlatego cały czas
zastrzegam, że jeśli już mamy coś rozróżniać, to musimy mówić o ścisłej współpracy – dla dobra klienta
– między prawnikami i nieprawnikami udzielającymi
porad obywatelskich. Nie chodzi nawet o to, aby prawnik i doradca obywatelski siedzieli razem, ale żeby mieli ze sobą kontakt, wymienialni się na bieżąco wiedzą,
doświadczeniem i radą w konkretnych sprawach konkretnych obywateli.
Andrzej Kojder: Uważam, że podział poradnictwa na
prawne i obywatelskie ma bardzo głęboki sens z punk-

Biura porad obywatelskich czy obywatelskie biura poradnictwa?

Uczestnicy dyskusji redakcyjnej

tu widzenia edukacyjnego, wychowawczego. Ponieważ
w Polsce pojęcie obywatelstwa nie jest ugruntowane,
to świadomość, że istnieje poradnictwo obywatelskie,
które niekoniecznie koncentruje się na rozwiązywaniu
problemów prawnych, uświadomi wielu ludziom, że
są obywatelami, pozwoli im także zrozumieć, na czym
polega bycie obywatelem. Jeśli zniknie pojęcie poradnictwa obywatelskiego, a będziemy się posługiwać tylko terminem „poradnictwo prawne”, będzie to miało
negatywny wpływ na budowanie tożsamości obywatelskiej, na poczucie współudziału w sprawach publicznych. W Polsce zaś, o czym świadczą różne dane,
poziom zaangażowania obywatelskiego jest bardzo niski, niewielu Polaków uczestniczy w jakichkolwiek formach życia publicznego. Myślę, że samo istnienie poradnictwa obywatelskiego jest dla części osób zachętą
do tego, żeby poczuć się obywatelem. Byłbym może
nie tyle za rozdzielaniem obu form poradnictwa, ile za
utrzymaniem określenia „poradnictwo obywatelskie”.
Witold Klaus: Wydaje mi się, że jeśli posługujemy się
oboma tymi pojęciami, to muszą one być zdefiniowane,
szczególnie gdy ma to przełożenie na transfery środków publicznych. Dla klienta może rzeczywiście ma
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to mniejsze znaczenie, ale
z pewnością i on powinien
się orientować w tym, czy
porady udzieli mu prawnik,
czy też odpowiednio przygotowany doradca niebędący prawnikiem. W tym
drugim wypadku osoba poszukująca pomocy powinna wiedzieć, jakie kompetencje ma doradca i czego
może oczekiwać od udzielonej przez niego porady.
Płatnikowi to jednak nie wystarczy – płatnik
musi dokładnie wiedzieć,
co finansuje. Poradnictwo prawne jest dość ściśle
określone, wiadomo więc,
za co płacimy. Płacimy za
pracę osoby z odpowiednim wykształceniem prawniczym, która posługuje się
swoją wiedzą, udzielając
pomocy prawnej klientowi. Co do poradnictwa obywatelskiego – tak naprawdę przy obecnej definicji nie do
końca wiemy, za co płacimy.
Pojawia się tutaj również kwestia nadzoru.
Biura porad obywatelskich mają określone standardy świadczenia usług, szkolenia dla doradców, system
nadzoru ich pracy. To wszystko nie zostało odpowiednio uwzględnione w wielu projektach dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a ukierunkowanych na rozwój usług poradnictwa
obywatelskiego.
Tomasz Schimanek: To prawda, w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki posłużono się pojęciem „biuro porad obywatelskich” pisanym małymi literami,
bez zdefiniowania, czym jest takie biuro. Należy jednak zaznaczyć, że – mimo braku definicji – z przeprowadzonej ewaluacji wynika, że raczej nie było sytuacji
nadużywania czy wypaczania formuły poradnictwa
obywatelskiego.
Andrzej Kojder: Nie przejmowałbym się tym, że nie
było czy nie ma definicji. Najważniejsze pojęcia, którymi się posługujemy w naukach społecznych, jak „wie-
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dza”, „kultura” albo analizowane przez nas dziś „prawo”, nie mają ustalonych, ogólnie przyjętych definicji.
Te pojęcia są „bezdefinicyjne” w tym sensie, że nikt nie
stworzył ich syntetycznych, uniwersalnych definicji.
Jeśli jednak nawet nie ma takich precyzyjnych definicji, to nie znaczy, że nie możemy się tymi pojęciami posługiwać, używać ich w sensie operacyjnym.
Cezary Walendzik: Dodam, że brak definicji jest lepszy niż zła definicja. Dobra definicja musi być precyzyjna i elastyczna zarazem. Jeśli takiej nie mamy, to lepiej
nie używać żadnej. Wówczas do celów na przykład rozliczeń finansowych z płatnikiem można określić zakres
i warunki świadczenia konkretnych usług, bez konieczności definiowania pojęć ogólnych.
Marek Rymsza: Przejdźmy może teraz do drugiego zagadnienia, związanego już nie z rozróżnianiem typów
usług, ale podmiotów je świadczących. Czy organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem odróżniają się w pewien sposób od podmiotów publicznych i komercyjnych świadczących podobne
usługi? Niektórzy twierdzą, że specyfiką organizacji
pozarządowych jest to, że kierują wsparcie do tych, którzy z powodów finansowych i innych nie mogą skorzystać z usług podmiotów publicznych i komercyjnych.
Inni uważają, że organizacje pomagają w nietypowych
sprawach, niemieszczących się w zakresie działania instytucji publicznych lub niebędących przedmiotem zainteresowania podmiotów komercyjnych. Jeszcze inni
mówią, że nie ma tutaj specyfiki, że organizacje de facto
konkurują z usługodawcami z innych sektorów. Jak Panowie postrzegają rolę organizacji pozarządowych na
tle innych podmiotów świadczących usługi z zakresu
poradnictwa?
Cezary Walendzik: Moim zdaniem, zakres działania
organizacji pozarządowych jest szerszy niż podmiotów publicznych, ponieważ służby publiczne są na ogół
wyspecjalizowane w określonych sprawach: na przykład w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych uzyskamy
informacje tylko na temat ubezpieczeń społecznych,
a w Ministerstwie Zdrowia – tylko na temat świadczeń
zdrowotnych. Nie otrzymamy tam całościowej porady. Całościowość to jest właśnie atut wielu organizacji
pozarządowych.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich – mimo że zajmujemy się szerokim zakresem spraw – nie
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udzielamy porad prawnych. Formalnie biuro udziela
jedynie informacji prawnej, choć jej formuła bywa dość
szeroka. Organizacje mogą udzielać i informacji, i porady prawnej, mogą pisać pisma do urzędów, mogą działać znacznie elastyczniej niż podmioty publiczne, które są ograniczone przepisami prawa. Z kolei podmioty
rynkowe wymagają opłat, a organizacje pozarządowe
oferują klientom wsparcie bezpłatne.
Witold Klaus: Są właściwie dwa rodzaje organizacji pozarządowych, które udzielają porad prawnych, do tego
podziału przyczyniły się zaś pieniądze europejskie. Ich
dostępność sprawiła, że obok podmiotów od lat zaangażowanych w poradnictwo pojawiły się nowe, sprawne organizacje, które wcześniej poradnictwem się nie
zajmowały, ale zaczęły to robić, żeby – że się tak wyrażę
– „zaadaptować” pieniądze unijne. Co dalej z nimi będzie? Mam poważne wątpliwości, czy po wyczerpaniu
środków unijnych będą one nadal świadczyć poradnictwo. Zanim pojawiły się pieniądze Europejskiego Funduszu Społecznego, działały w Polsce głównie małe
organizacje poradnicze, które świadczyły usługi kierowane do osób z pewnymi specyficznymi potrzebami, na
przykład do migrantów, ofiar przemocy domowej czy
osób z niepełnosprawnościami. Instytucje unijne przekazujące środki na poradnictwo postawiły warunek,
żeby było one świadczone dla wszystkich. Ten warunek
podmiotowy i te wymagania formalne związane z uzyskaniem wsparcia unijnego spowodowały, że większość
organizacji, które od lat świadczyły poradnictwo i miały już wypracowany własny profil działania, nie uzyskała wsparcia unijnego. Nie nagięły się one bowiem
wystarczająco do wspomnianych wymagań unijnych
programów operacyjnych.
Tomasz Schimanek: Inny problem ze wsparciem z Europejskiego Funduszu Społecznego polegał na tym, że
początkowo środki były przeznaczone na organizację porad w tych powiatach, w których wcześniej takie
usługi nie były dostępne. Rozsądnie myślące organizacje pozarządowe nie chciały prowadzić takiej ekspansji
terytorialnej, dla nich bowiem ważniejsze było wzmocnienie poradnictwa już świadczonego, a więc funkcjonujących placówek i punktów. To także istotna okoliczność, tłumacząca, dlaczego w konkursach w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pojawiło się
tak dużo organizacji, które wcześniej poradnictwem
się nie zajmowały.
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Witold Klaus: Trzeba także pamiętać, że w tych konkursach chodziło o dotacje w wysokości 5 milionów złotych na jeden projekt. Wielkość tych środków
– w porównaniu z tym, czym na co dzień dysponują organizacje pozarządowe – była demoralizująca. Niezależnie jednak od tego, jak wydatkowano środki unijne
na poradnictwo i jak będzie wyglądać wsparcie publiczne dla poradnictwa w przyszłości, zawsze będą działać
małe organizacje pomagające tym, którzy nie mieszczą
się w powszechnym systemie.
Andrzej Kojder: Czy z tego, co Pan powiedział, można
wyciągnąć wniosek, że te nowe biura poradnictwa to są
biura porad obywatelskich, te dotychczasowe zaś to są
obywatelskie biura poradnictwa?
Witold Klaus: Myślę, że można byłoby to tak określić.
Cezary Walendzik: W praktyce występuje wiele punktów stycznych między działaniem organizacji i instytucji publicznych. Gdy w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dochodzimy do wniosku, że dana osoba
wymaga wsparcia wykraczającego poza nasze możliwości, wówczas często odsyłamy ją do organizacji pozarządowych. W Warszawie akurat nie ma z tym problemu
– jest na przykład Academia Iuris, są inne studenckie
poradnie prawne czy organizacje pozarządowe, mamy
więc dokąd kierować takie osoby.
Tomasz Schimanek: Wspominane przeze mnie badanie poradnictwa pokazało, że wiele podmiotów publicznych zatrudnia prawników udzielających porad
i im płaci. Budzi to jednak wątpliwości, czyj interes reprezentuje taki prawnik: obywatela czy pracodawcy?
Wątpliwości te narastają, jeśli weźmiemy pod uwagę, że duża część problemów, z którymi przychodzą
po poradę obywatele, dotyczy ich relacji z instytucjami publicznymi. Czy te wątpliwości są, w Panów opinii,
uzasadnione?
Cezary Walendzik: Według mnie, to zależy od prawnika, od jego kręgosłupa moralnego. Jeden powie: „Zatrudniacie mnie po to, żebym udzielał wszelkich porad,
będę więc również udzielał porad niekorzystnych dla
swojego pracodawcy lub jego zwierzchnika”, inny się
jednak trzy razy zastanowi, zanim to zrobi, może się bowiem okazać, że instytucja nie przedłuży mu kontraktu. Dlatego w rekomendacjach do raportu z badania In-
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stytutu Spraw Publicznych przedstawiłem pomysł, aby
system poradnictwa oprzeć na administracji gminnej,
gdyż jest ona dobrze zorganizowana, powszechnie dostępna i najbliższa obywatelowi. Same porady należałoby jednak oddzielić od urzędu gminnego: finansowanie ze środków publicznych – tak, lokal gminny – tak,
ale prawnik powinien być niezależny. W przeciwnym
razie ludzie nie przyjdą do niego i nie poskarżą się na
gminę.
Andrzej Kojder: Ten przykład wskazuje, że i w tej dziedzinie należy unikać konfliktu interesów. Prawnik, który – ze względu na miejsce zatrudnienia – jest reprezentantem władzy gminnej, udziela zaś porad obywatelom,
znajduje się w sytuacji konfliktu interesów i czasami
musi podjąć decyzję: albo będę lojalny wobec władzy
zwierzchniej, albo będę lojalny wobec tego, kto potrzebuje pomocy. Myślę, że należałoby wprowadzić takie
rozwiązania, które wykluczałyby konflikt interesów
lub nie dopuszczałyby do takiego konfliktu. Na przykład na uniwersytetach dba się o to, żeby nie zachodził
konflikt interesów, żeby osoby ze sobą spokrewnione
nie pracowały na tym samym wydziale, w tym samym
instytucie. Takich rozwiązań jest więcej.
Witold Klaus: Na pewno musi być organizacyjnie zagwarantowana niezależność porad, często jest bowiem
tak, że klient przychodzi po pomoc w sprawach, w których drugą stroną jest powiat, gmina lub ośrodek pomocy społecznej. W związku z tym, jeśli ktoś ma problem z ośrodkiem pomocy społecznej, to na pewno nie
pomoże mu prawnik z tej placówki. Trzeba znaleźć jakieś praktyczne rozwiązanie, jak rozdzielić te funkcje
i zapewnić niezależność osobom, które będą świadczyły pomoc prawną obywatelom.
Marek Rymsza: Sygnalizują zatem Panowie, że jest
tutaj element konfrontacji, że funkcja organizacji pozarządowych to wspieranie obywateli pozostających
w sporze z aparatem publicznym.
Witold Klaus, Cezary Walendzik: [niemal jednocześnie] Często tak właśnie jest!
Marek Rymsza: A czy dostrzegają Panowie jakieś
przejawy konformizmu po stronie organizacji pozarządowych? Na przykład podmioty podejmujące działania strażnicze czasem nie chcą patrzeć władzy lo-
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kalnej na ręce zbyt uważnie, ponieważ za bardzo od
tej władzy zależą. Czy tego typu problem pojawia się
w poradnictwie?
Cezary Walendzik: Sam takich sytuacji nie doświadczyłem, ale potencjalnie problem istnieje.
Witold Klaus: Słyszałem o biurach porad obywatelskich, tych prawdziwych, zrzeszonych w Związku Biur
Porad Obywatelskich, które doświadczyły tego problemu. Były finansowane głównie ze środków samorządowych i miały problem z tym, w jakim zakresie mogą
wejść w otwartą konfrontację z lokalnymi instytucjami
publicznymi. Wiem, że nurtowały je takie wątpliwości,
choć nie wiem, jak je ostatecznie rozstrzygnęły. Pokazuje to, że ten problem nie jest czysto hipotetyczny, ale
rzeczywiście się pojawia.
Tomasz Schimanek: Proponuję poruszyć inną kwestię związaną z poradnictwem, która również wywołuje spore kontrowersje. Kto powinien mieć dostęp
do bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego? Zwłaszcza gdy myślimy o jego finansowaniu ze
środków publicznych.
Cezary Walendzik: To oczywiste, że każda osoba na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przebywająca
legalnie, a tym bardziej nielegalnie – jeśli ma problem,
powinna móc skorzystać z bezpłatnej porady. Dotyczy
to osób fizycznych. W wyjątkowych sytuacjach z bezpłatnego poradnictwa mogłyby także korzystać osoby prawne. Choć, co do zasady, podmioty gospodarcze
należy traktować jako zdolne do skorzystania z pomocy płatnej.
Witold Klaus: Nikt nie powinien różnicować obywatelstwa. Co więcej, przepisy unijne zobowiązują nas
do świadczenia pewnych rodzajów pomocy prawnej
dla osób niebędących obywatelami polskimi. Paradoksalnie, część cudzoziemców jest w lepszej sytuacji
niż polscy obywatele, ma bowiem zagwarantowany
dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez państwo. Co do podmiotów gospodarczych,
nie byłbym taki stanowczy. Chodzi mi głównie o niewykluczanie osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dla mnie to nie są
podmioty gospodarcze – zazwyczaj są to osoby, które w takiej formie wykonują pracę na rzecz innych po-
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miotów gospodarczych. Osoby te, moim zdaniem, zasługują na dostęp do bezpłatnego poradnictwa, często
bowiem rzeczywiście jest im ono potrzebne, nie stać
ich jednak na pomoc odpłatną.
Cezary Walendzik: Zgoda, polityka państwa zrównuje
jednoosobowe podmioty gospodarcze z wielkimi spółkami akcyjnymi czy spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to nieadekwatne do ich sytuacji i możliwości działania.
Tomasz Schimanek: A co z organizacjami non profit, czy
one powinny móc korzystać z bezpłatnego poradnictwa?
Witold Klaus: To zależy, podmioty te są bowiem bardzo
zróżnicowane. W grupie tej są przecież ochotnicze straże pożarne czy kluby sportowe. Organizacją pozarządową jest formalnie również Polski Związek Piłki Nożnej.
Andrzej Kojder: Część organizacji pozarządowych
prowadzi działalność gospodarczą, część jej w ogóle nie
prowadzi. Stawianie warunku nieprowadzenia działalności gospodarczej w korzystaniu z bezpłatnego poradnictwa może zniechęcać organizacje do podejmowania
aktywności ekonomicznej, choć niekiedy stanowi ona
ważne źródło finansowania działalności organizacji,
zapewniające rzeczywistą niezależność działania.
Nasuwa mi się analogia między rozwojem
poradnictwa obywatelskiego i prawnego a rozwojem ochrony praw konsumentów. Na zadane pytanie
być może jest już odpowiedź w organizacjach, które
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zajmują się ochroną konsumentów. Ten ruch zaczął się
mniej więcej sto lat temu, przybrał już bardzo zorganizowane formy, istnieją instytucje publiczne, prywatne
i społeczne zajmujące się ochroną praw konsumentów.
I wiele tych kwestii jest rozstrzygniętych według bardzo szczegółowych przepisów prawnych.
Cezary Walendzik: Pracowałem kiedyś w Federacji Konsumentów. Tam jest o tyle prościej, że właśnie
wspomniane przez Pana przepisy w miarę jasno określają, komu i w jakim zakresie pomoc prawna może być
udzielona. Pamiętam, że w tych czasach pomoc prawna była udzielana także podmiotom gospodarczym, ale
odpłatnie. Stowarzyszenie czy fundacja może być zaś
konsumentem, jeśli na przykład nabywa dobra, których nie wykorzystuje w działalności gospodarczej.
Tomasz Schimanek: Wracając do osób fizycznych
– każdy obywatel powinien mieć dostęp do bezpłatnego poradnictwa, czy jednak powinny być określone jakieś dodatkowe kryteria dostępu?
Cezary Walendzik: Moim zdaniem, powinno być to
zróżnicowane. Obywatel, którego na to stać, powinien
korzystać z pomocy odpłatnej. Jednocześnie przyznam, że miałbym kłopot z kwotowym określeniem
kryterium dochodowego. Organizacje pozarządowe
omijają ten problem, prosząc o wypełnianie oświadczeń, że obywatela nie stać na odpłatną pomoc, z kolei
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu udziela wsparcia każdemu obywatelowi.
Marek Rymsza: W usługach pielęgnacyjnych w domu
klienta pomocy społecznej nie istnieje jeden próg, stosuje się bowiem stopniowalność. Jest dostęp bezpłatny,
jest częściowa odpłatność i jest pełna odpłatność.
Witold Klaus: W wypadku dostępu do porad także powinno być kilka takich progów (poziomów odpłatności) zależnych od poziomu dochodów. Przy czym podstawowy próg dochodowy uprawniający obecnie do
korzystania ze wsparcia pomocy społecznej wydaje się
za niski. Jednocześnie jednak powinna istnieć możliwość uwzględniania szczególnych sytuacji, na przykład
gdy osoba o wysokich dochodach ucieka przed przemocą domową, w związku z tym nie ma dostępu do swoich zasobów, jest jednak w bardzo trudnym położeniu
życiowym i prawnym. Taka osoba nie powinna – mimo
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przekroczenia ewentualnych progów dochodowych
– ponosić odpłatności.
Tomasz Schimanek: Dodam tylko, że stosowanie
kryterium dochodowego z pomocy społecznej byłoby nieefektywne, ponieważ klienci z pomocy społecznej w dużej mierze mają dostęp do poradnictwa w systemie pomocy społecznej. Prawdziwym wyzwaniem są
ci, którzy ze względu na uzyskiwane dochody nie kwalifikują się jako klienci systemu pomocy społecznej, ale
nie stać ich na płatną pomoc prawną.
Andrzej Kojder: Kryteria dostępu to trudny problem.
Panowie pokazali, że mechaniczne wprowadzenie jakiejś cezury, która jednym osobom umożliwiałaby skorzystanie z pomocy, innych zaś by z niej wykluczała,
jest niewskazane. Powinny istnieć kryteria elastyczne, uwzględniające specyfikę sytuacji konkretnej osoby
przychodzącej po pomoc.
Tomasz Schimanek: Czy powinny być także jakieś
kryteria przedmiotowe? Pojawiają się pomysły, aby
bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie obejmowało tylko niektóre kategorie spraw, na przykład rodzinne lub spadkowe.
Witold Klaus: Nie widzę sensu takich ograniczeń,
w praktyce zresztą nie są one dobre dla obywateli. Przykładem może być wyłączenie z poradnictwa prawnego
kwestii podatkowych, z którymi ma problem wiele osób.
Marek Rymsza: W praktyce organizacje pozarządowe udzielają porad w szerokim zakresie spraw. Czy
w związku z tym poradnictwo nie powinno być wystandaryzowane w tym względzie? A jeśli tak, to
kto powinien to zrobić i w jakim trybie?
Tomasz Schimanek: I czy te standardy powinny być
inne dla poradnictwa prawnego, i inne dla poradnictwa
obywatelskiego, czy też mogą być takie same?
Witold Klaus: To zależy bardziej od sposobu finansowania poradnictwa niż od jego rodzaju. Standardy niewątpliwie są potrzebne przy usługach poradniczych
finansowanych ze środków publicznych. Z innymi donatorami organizacja się umawia, na jakich warunkach
będzie świadczyć poradnictwo. Uzgodnienia takie wyznaczają zaś standard działania.
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Marek Rymsza: Formalnie wyróżniamy dwa tryby finansowego wspierania organizacji pozarządowych ze
środków publicznych. Pierwszy polega na tym, że państwo powierza zadanie publiczne do wykonania organizacji, organizacja zaś je wykonuje. Państwo może
jednak także dofinansować działalność statutową podmiotu prowadzącego działania w obszarze pożytku publicznego – wówczas jest to tryb wspierania. Powierzanie i wspieranie to nie to samo. Przy pierwszym
trybie państwo ma większy wpływ na standardy działania organizacji. Pytania o standardy nie należy bynajmniej ograniczać wyłącznie do działań prowadzonych
przez organizacje w ramach trybu powierzania zadań
publicznych.
Cezary Walendzik: Trzeba również uważać, aby te
standardy nikogo nie dyskryminowały.
Andrzej Kojder: I zarazem pilnować, aby standardy
nie faworyzowały jednych podmiotów kosztem innych.
Witold Klaus: Uważam, że standardy powinny być
określone. Tak jest na przykład w Warszawie – organizacja ubiegająca się o dotację musi spełnić pewne kryteria minimalne, określone zresztą przez same organizacje. Wypracowała te standardy komisja dialogu
społecznego do spraw poradnictwa specjalistycznego
działająca przy urzędzie miasta – w jej skład wchodzą
organizacje świadczące poradnictwo różnego typu:
prawne, psychologiczne, zawodowe. Jeśli podmiot publiczny zleca określone zadania, to może wymagać kryteriów minimum, do których realizator zadania musi
się stosować. Określają one, jak punkt poradniczy jest
zorganizowany, kto ma do niego dostęp i na jakich zasadach. Ktoś, kto nie korzysta z publicznych pieniędzy,
może prowadzić poradnictwo w dowolny sposób, uważam jednak, że w interesie organizacji, szczególnie poradniczych, jest to, żeby także wówczas wprowadzać
standardy.
Tomasz Schimanek: Mówimy o perspektywie finansowej, należałoby jednak na standardy spojrzeć również
z punktu widzenia klienta.
Witold Klaus: To ważna perspektywa. Standardy pomagają obu stronom jasno określić wzajemne relacje,
możliwości i oczekiwania. Także to, od którego momentu przestajemy współpracować. Pamiętam taką sytuację
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z mojej organizacji, kiedy klient był bardzo agresywny, roszczeniowy i obrażał pracowników. Trwało to dwa
lata. W końcu stwierdziliśmy: „Koniec, więcej z tym panem nie współpracujemy” – mamy taką możliwość, została bowiem określona w naszych standardach. Standardy są dostępne w kilku językach, są opublikowane na
naszej stronie internetowej, wiszą w biurze, gdzie przychodzą klienci. To nam bardzo ułatwiło sytuację.
Cezary Walendzik: Pytanie brzmi: Jeśli miałby być
stworzony system poradnictwa, to czy nie należałoby określić standardów w formie jakiejś regulacji? Nie
jestem zwolennikiem mnożenia przepisów, ale w takiej sytuacji standardy musiałyby być chyba określone
w ustawie lub w rozporządzeniu.
Witold Klaus: Nie wiem, czy akurat w ustawie lub
w rozporządzeniu, ale na pewno system musi określać, co, komu i za co przysługuje. To wpływa na jakość
świadczonych usług.
Andrzej Kojder: Myślę, że pewna część tych standardów powinna być obligatoryjna dla wszystkich podmiotów, ale każda organizacja czy instytucja musi mieć
również możliwość określenia swojej specyfiki – w zależności od tego, gdzie są ulokowane punkty poradnicze, komu są świadczone usługi i w jakich sprawach.
Obawiałbym się pełnej standaryzacji i pełnej obligatoryjności w poradnictwie prawnym i obywatelskim.
Powinna istnieć także sfera fakultatywności pewnych
rozwiązań.
Cezary Walendzik: Na pewno powinna być pewna swoboda, ale jeśli system poradnictwa ma być powszechny, to nie znam innego sposobu określenia standardów niż prawo powszechne.
Marek Rymsza: Mówimy o standardach przedmiotowych. Czy widzą jednak Panowie potrzebę standardów podmiotowych? Chciałbym podać przykład z obszaru pracy socjalnej. Pracownicy socjalni zatrudnieni
w ośrodku pomocy społecznej czy w powiatowym centrum pomocy rodzinie z reguły nie mają czasu na
świadczenie pracy socjalnej. Z kolei w organizacjach
pozarządowych jest mnóstwo osób po psychologii, po
resocjalizacji, po pedagogice, które rzeczywiście realizują pracę socjalną, często nie będąc zatrudniani
jako pracownicy socjalni (oni sami określają się jako
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„pomagacze”). Obecnie trwają prace nad standaryzacją pracy socjalnej jako kwalifikowaną usługą pomocy społecznej. I pojawia się pytanie o to, jak potraktować takich specjalistów. Może się okazać, że ci, którzy
najlepiej świadczą pracę socjalną, po standaryzacji wypadną z systemu, nie będą bowiem spełniać pewnych
warunków ustalanych przez urzędników. Czy podobna sytuacja może wystąpić w wypadku poradnictwa,
szczególnie obywatelskiego? Czy standardy powinny określać, kim powinni być doradcy obywatelscy, wskazywać ich kwalifikacje, umiejętności,
predyspozycje?

czenia, na przykład biur porad obywatelskich, z których
wynika, że doradca powinien mieć wyższe wykształcenie i wiedzę w tematach, w jakich doradza. Doświadczenie czy zaradność życiowa nie wystarcza, trzeba
mieć szerszą wiedzę i przygotowanie merytoryczne.

Cezary Walendzik: Jest to w praktyce bardzo trudna
sprawa. Wydaje mi się, że kryterium wykształcenia nie
jest najlepsze, wiem bowiem z praktyki, że są osoby niewykształcone, które są bardziej doświadczone życiowo niż osoby wykształcone
i potrafią lepiej doradzić,
wskazać właściwy kierunek
postępowania. Porada obywatelska ma szeroki charakter, trudno więc także
powiedzieć, że tylko osoby
o określonym profilu wykształcenia mogą jej udzielać. Dla mnie optymalnym
systemem weryfikacji tego,
czy ktoś się nadaje, jest
praktyka. Czyli przyjmujemy wszystkich zainteresowanych, szkolimy ich, po
czym w praktyce weryfikujemy ich kompetencje i predyspozycje. To jest jasne, że zanim wypuścimy takiego człowieka na głęboką wodę, musimy go sprawdzić,
musi on przejść przez coś w rodzaju okresu próbnego,
w którym będzie doradzał, ale pod nadzorem doświadczonego doradcy.

Witold Klaus: Trudno powiedzieć – to nie jest duże
środowisko, jeśli więc coś takiego występuje, to na małą
skalę. Sprawy takie trudno zresztą oficjalnie wychwycić, nie ma bowiem systemowych rozwiązań, które
by to umożliwiały.

Marek Rymsza: A czy kwestia deontologii zawodowej,
norm etycznych, jest jakoś określona w standardach
dotyczących doradców?
Andrzej Kojder: I czy są znane jakieś naruszenia etyki zawodowej?

W świadczeniu poradnictwa
doświadczenie czy
zaradność życiowa
nie wystarcza, trzeba
mieć szerszą wiedzę
i przygotowanie
merytoryczne

Andrzej Kojder: Ten nadzór jest bardzo ważny, nie tylko zresztą w okresie próbnym. Możemy bowiem taką
osobę w okresie próbnym przygotować, ale nie nauczymy jej od razu wszystkiego.
Witold Klaus: Mam nieco inny pogląd, nie można bowiem tutaj eksperymentować. Nie musimy zresztą wyważać otwartych już drzwi. Mamy standardy i doświad-

Andrzej Kojder: Pojęcie
deontologii rozwinęło się
w czasach starożytnych,
kiedy ludzie nie mieli poczucia, że istnieje jakiś system. Sądzili, że pewnym
powinnościom
powinni
w każdej sytuacji sprostać.
Wydaje mi się więc, że odsyłanie problemu deontologii do stworzenia systemu
jest chyba nieuzasadnione.

Tomasz Schimanek: Ma Pan rację. Tylko że współcześnie to poczucie coraz rzadziej tkwi w ludziach, muszą
być zatem mechanizmy, które będą pewne zasady egzekwować i o nich przypominać. W poradnictwie tych
mechanizmów, jak powiedział pan Witold Klaus, nie
ma. Owszem, niektóre organizacje próbują tworzyć coś
na kształt superwizji, wewnętrznej oceny pracy doradców, uwzględniającej także aspekty etyczne. To są jednak pojedyncze rozwiązania.
Cezary Walendzik: W wypadku poradnictwa prawnego sprawa etyki jest w dużej mierze określona ustawowo, a każdy zawód prawniczy, na przykład adwokat czy
radca prawny, ma swój kodeks etyczny i własny samorząd zawodowy.
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Witold Klaus: Polskie doświadczenie pokazuje jednak,
że w praktyce te kodeksy etyczne nie działają. Ogólnie
zresztą nie ufam temu, co robią korporacje prawnicze
czy lekarskie w kwestiach etyki.
Marek Rymsza: Jak wygląda sytuacja ludzi, którzy są
prawnikami z wykształcenia, ale nie są czynni w żadnym z zawodów prawniczych, udzielają jednak porad
prawnych?
Witold Klaus: Różnie. Do organizacji pozarządowych,
zwłaszcza nastawionych na realizację misji, przychodzą ludzie, którzy już tę misję w pewnej mierze podzielają. To jest taki dobór naturalny. Z misji wynikają
również pewne zasady etyczne, które są w organizacji
przestrzegane. Niedofinansowanie poradnictwa skutkuje jednak na ogół dużą rotacją kadr, przeciążeniem pracą i brakiem czasu na refleksję, dyskutowanie problemów czy wymianę doświadczeń. To, niestety,
zmniejsza szansę na to, że kwestie etyczne będą obecne
na co dzień w pracy doradców, i ogólnie obniża jakość
ich pracy. Staramy się temu przeciwdziałać, ale mamy
ograniczone możliwości, między innymi dlatego, że
brakuje systemowych rozwiązań dotyczących finansowania usług poradniczych.
Andrzej Kojder: Myślę, że to wymaga odrębnej debaty i przyjrzenia się tematowi bardziej wnikliwie. Podsumowując dzisiejszą dyskusję, chciałbym zaznaczyć,
że nasze opinie były ogólnie dość zbieżne, przyjmowaliśmy podobny punkt widzenia, różniąc się raczej
w kwestiach szczegółowych niż podstawowych. Wyeksponowaliśmy na przykład obywatelski charakter
poradnictwa. Na zakończenie raz jeszcze chciałbym
podkreślić, że poradnictwo obywatelskie jest w Polsce
niezwykle potrzebne przede wszystkim do budowania
tożsamości obywatelskiej i uświadamiania ludziom, że
jako obywatele mają zarówno obowiązki, jak i pewne
uprawnienia.
Tomasz Schimanek: Są opinie – taką wyraziła na przykład profesor Ewa Łętowska na jednym ze spotkań
przy okazji projektowania badania poradnictwa – że
stworzenie systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego finansowanego ze środków publicznych będzie początkiem końca obywatelskiego charakteru tego
poradnictwa. Poradnictwo bowiem, szczególnie obywatelskie, to działalność obywatelska nie tylko w tym
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znaczeniu, że służy obywatelom, ale także w tym, że
jest organizowana przez obywateli, odpowiada ich potrzebom i problemom. Wejście systemu państwowego
może zniweczyć ten autentyczny, obywatelski charakter poradnictwa.
Andrzej Kojder: Tak jak przytaczany w trakcie dyskusji przykład z pracownikami socjalnymi – ujęcie ich
działalność w ramy systemowe powoduje, że zatraca się
istota ich pracy.
Witold Klaus: Nie bałbym się tego tak bardzo, nawet bowiem wtedy, gdy wejdzie system, ten ruch obywatelski i tak znajdzie ujście w organizacjach pozarządowych, które będą realizować poradnictwo poza
systemem czy niezależnie od istnienia systemu.
Prawdą jest jednak, że trzeba wyciągać naukę z dotychczasowych doświadczeń w finansowaniu poradnictwa ze środków publicznych, tworząc zaś przyszły
system – unikać błędów, które do tej pory zostały
popełnione.
Marek Rymsza: Z perspektywy, jaką wyznacza profil kwartalnika „Trzeci Sektor”, określenie „obywatelskie” ma w odniesieniu do poradnictwa trzy wymiary. Pierwszy to użyteczność porad dla obywateli,
a więc: „obywatelskie, ponieważ dla obywateli”. Drugi to poczucie wypełniania pewnego obywatelskiego
obowiązku przez doradzających: „obywatelskie, ponieważ świadczone przez obywateli, po obywatelsku”.
Trzeci wymiar oznacza, że jest to oddolny, obywatelskich ruch, a więc obywatelskie są organizacje poradnicze. Chcieliśmy wszystkie te trzy wymiary zweryfikować w dzisiejszej dyskusji, ale odnoszę wrażenie,
że pewne elementy zostały potwierdzone w wypowiedziach Panów, inne zaś nie.
Dostrzegamy także jako pismo problemy
związane z korzystaniem przez podmioty sektora
obywatelskiego z pieniędzy publicznych, szczególnie unijnych. Problem polega na tym, że państwo chce
wydawać fundusze unijne przede wszystkim sprawnie
i szybko, żeby mieć dobre wyniki w zakresie tak zwanej absorpcji. Organizacje pozarządowe są uwikłane w tę grę absorpcyjną, w której brakuje ideowej misji, co powoduje, że tracą one naturalną zdolność do
w pełni niezależnego podejścia i w pełni obywatelskiego działania. Rozwiązanie nie polega jednak, naszym
zdaniem, na odcięciu (się) organizacji pozarządowych

Biura porad obywatelskich czy obywatelskie biura poradnictwa?

od środków publicznych, ale na zmianie zasad ich wydatkowania na bardziej uspołecznione i merytoryczne zarazem, przy ograniczeniu znaczenia reguł czysto
formalnych. Takie podejście, jak wynika z naszej dyskusji, byłoby także potrzebne w obszarze poradnictwa
obywatelskiego.
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Tomasz Schimanek, Marek Rymsza: Bardzo dziękujemy za udział w dyskusji.
Dyskusja redakcyjna odbyła się 5 grudnia 2013 roku w siedzibie Instytutu
Spraw Publicznych w Warszawie.
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jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk,
prezesem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz
Podyplomowych Studiów Ewaluacji Programów Społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywca
Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego. Autor wielu publikacji z zakresu praw człowieka, praw cudzoziemców,
kryminologii i przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu.

Andrzej Kojder

jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, kierownikiem Katedry Socjologii Prawa na Wydziale Prawa
i Administracji macierzystej uczelni, autorem około 300 prac naukowych, poświęconych głównie zagadnieniom socjologii prawa,
socjologii dewiacji i historii myśli społecznej. Był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (1998–2003),
członkiem zarządu Transparency International Polska (2001–2004), przewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk
(2003–2011). Od 2010 roku jest członkiem Editorial Council of „Russian Yearbook of Legal Theory” w Petersburgu.

Marek Rymsza

jest doktorem socjologii, adiunktem w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem
Instytutu Spraw Publicznych. Specjalizuje się w porównawczej polityce społecznej w zakresie systemów zabezpieczania
społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizujących programów wsparcia, a także w problematyce społeczeństwa
obywatelskiego i organizacji pozarządowych. Redaktor naczelny kwartalnika„Trzeci Sektor”. Uczestniczy w pracach Laboratorium
Innowacji Społecznej (Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej CAL/Instytut Spraw Publicznych) i Laboratorium „Więzi”.

Tomasz Schimanek

jest politykiem społecznym, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, działaczem ruchu pozarządowego, badaczem kwestii
społecznych, ewaluatorem projektów i programów społecznych, ekspertem Instytutu Spraw Publicznych i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Od ponad ośmiu lat wspiera ekspercko rozwój bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.
Członek Rady Programowej kwartalnika „Trzeci Sektor”.

Cezary Walendzik

jest radcą prawnym, naczelnikiem Wydziału Przyjęć Interesantów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Współpracował
z Fundacją Academia Iuris oraz z Federacją Konsumentów.
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Mamy o co

walczyć
Wywiad z Pawłem Wilińskim, profesorem Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, członkiem kapituły konkursu „Prawnik Pro Bono” i członkiem zarządu
Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Marcin Waszak (Instytut Spraw Publicznych): Na początek proszę wyjaśnić,
skąd się wzięła potrzeba zorganizowania konkursu „Prawnik Pro Bono”1.
Paweł Wiliński: Potrzeba zorganizowania konkursu pojawiła się już kilkanaście lat
temu, długo się jednak zastanawialiśmy nad jego formułą. Tak naprawdę potrzeba ta
wystąpiła wtedy, kiedy dostrzegliśmy dziwne zjawisko, właściwie zaś dysonans między powszechnym przekonaniem, że prawnicy zajmują się tylko zarabianiem pieniędzy i bardziej niż o pomocy klientom myślą o tym, jak te pieniądze od nich wyciągnąć,
a naszą wiedzą o tym, że w środowisku funkcjonuje wielu prawników, którzy nieodpłatnie pomagają innym, nie oczekując pieniędzy czy korzyści – i żadnych nagród za to nie
dostają. Pomyśleliśmy wówczas, że dobrze by było znaleźć jakąś formułę uhonorowania takich osób.
Jakim zainteresowaniem cieszy się konkurs w środowisku prawniczym?
Mam wrażenie, że coraz większym, konkurs jest już bowiem rozpoznawalny. Wpływa
na to skład jego kapituły, w której zasiada wiele autorytetów świata prawniczego, a także współpraca z „Rzeczpospolitą”, co sprawia, że wręczenie nagród następuje zawsze
w połączeniu z ogłoszeniem rankingu komercyjnego działania kancelarii prawniczych
w Polsce. W związku z tym na tej uroczystości – poza środowiskami związanymi z dzia1
Kapituła konkursu „Prawnik Pro Bono”, organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych
i dziennik „Rzeczpospolita”, corocznie przyznaje nagrody prawnikom, którzy nieodpłatnie i w interesie społecznym
pomagają rozwiązywać problemy prawne obywatelom i organizacjom pozarządowym, angażując się w rozwój i upowszechnianie usług prawnych pro bono w Polsce. Z wynikami dotychczasowych edycji konkursu można się zapoznać na stronie internetowej: http://www.centrumprobono.pl/pl/prawnik [przyp. red.].
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łaniem pro bono – są partnerzy największych polskich
kancelarii, w których idea społecznego zaangażowania
jest także propagowana. Odnoszę również wrażenie, że
przez taki, a nie inny sposób zgłaszania kandydatów,
informacja o konkursie jest rozpowszechniana – dzięki życzliwości Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych i ich lokalnych oddziałów2
– właściwie w całej Polsce.
Czy jest uprawnione stwierdzenie, że nagradzane
w konkursie postawy prospołeczne to powszechne
zjawisko w środowiskach prawniczych?
Czy są one powszechne? One są na pewno zjawiskiem
stałym. Nie wiem, jak dokonać pomiaru powszechności
tych postaw, jeśli bowiem mielibyśmy mierzyć ją procentowo, to z pewnością ten odsetek nie jest wielki. Jest
jednak stały. Właściwie można powiedzieć, że są dwa
ciekawe zjawiska z tym związane. Mianowicie, wyraźnie widać dużą grupę osób świadczących pomoc prawną pro bono wśród prawników z najdłuższym stażem,
czyli takich, którzy są w wieku przedemerytalnym albo
już po osiągnięciu wieku emerytalnego, którzy czują się
potrzebni, chcą jeszcze coś zrobić, często nie oczekują
już za to żadnych pieniędzy i pracują pro bono. Druga
grupa to prawnicy, którzy weszli niedawno albo dopiero wchodzą na rynek usług prawniczych, a także prawnicy, którzy są związani z funkcjonowaniem studenckich poradni prawnych, czyli w ramach wykształcenia
uniwersyteckiego mieli do czynienia z działaniem pro
bono, teraz zaś przenoszą swój zapał poza studia, gdy
rozpoczynają karierę prawniczą. To są oczywiście najbardziej dostrzegalne tendencje, ale w każdym pokoleniu są osoby o postawach altruistycznych, które chcą
się dzielić tym, co mają. Można również znaleźć przykłady, gdy formalnie działalność jest prowadzona pro
bono, ale można się zastanowić, czy naprawdę chodzi
o to, żeby za darmo komuś pomóc, czy też jedynie zyskać pewien rozgłos, szczególnie jeśli są to sprawy medialne. I to jest zawsze trudne do wyważenia, jak oceniać takie sytuacje. Staramy się wierzyć, że choć sprawa
jest medialna, to nie wyklucza to tego, że jeśli ktoś jest
w ciężkiej sytuacji, to warto mu pomóc bezpłatnie
– i znajdują się tacy, którzy to robią.
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Poczucie zawodowej misji, edukacja odebrana
w klinikach prawa, altruizm... Co jeszcze może
motywować prawników, którzy chcą działać
niekomercyjnie?
Jeśli chodzi o prawników z dużych firm prawniczych,
to na pewno przyzwyczajenia i korporacyjne programy
pro bono. Zagraniczne czy międzynarodowe kancelarie, ale także polskie, wpisują w swój program działania
aktywność pro bono. Jako Fundacja Uniwersyteckich
Poradni Prawnych staramy się integrować prawników
z tych dużych kancelarii wokół idei pomocy prawnej
– tak działa Centrum Pro Bono3. To jest program polegający na tym, że zbieramy trudne sprawy i poszukujemy prawników z dużych kancelarii, którzy właśnie pro
bono świadczą pomoc.
Co poza altruizmem? Nie wiem. Myślę, że trzeba uwzględnić całą grupę takich indywidualnych motywacji, kiedy człowiek albo czuje, że ma coś do udowodnienia, albo czuje, że ma jakiś dług wobec tych, którym
już nie może tego spłacić, albo wobec społeczeństwa,
i chce tak działać. Albo uważa, że to jest zwyczajnie dobre i że to go nie zuboży, jeśli wykona pracę pro bono.
Są osoby wrażliwe na to, co się dzieje, na ludzką biedę
i krzywdę. Motywacje mogą być bardzo różne, także takie, które lepiej, żeby nie były specjalnie widoczne, ale
myślę, że one stanowią margines.
Jak są postrzegane w środowisku prawniczym
osoby angażujące się w udzielanie usług pro
bono? Czy idzie za tym większy prestiż, większa
rozpoznawalność?
Myślę, że takie osoby są dostrzegane i że się to docenia.
Czasami także się podziwia. Z tym, że poziom tego podziwu jest większy dla osób, które robią to przez długi
okres. Mamy takich prawników, którzy po trzydzieści,
dwadzieścia czy piętnaście lat świadczą nieodpłatną
pomoc prawną. Myślę, że w środowisku prawniczym,
ale także poza nim, taka postawa może zaimponować
właściwie każdemu, świadczy bowiem o tym, że to nie
jest moda, że to nie jest chwilowa potrzeba dowartościowania się czy zapełnienia wolnego akurat czasu,
tylko to jest trwała postawa społeczna, chęć pomagania innym. Jeśli więc ktoś zasługuje na szacunek i po-

Okręgowych rad adwokackich i okręgowych izb radców prawnych [przyp. red.].
Centrum Pro Bono to program ukierunkowany na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla organizacji pozarządowych. Za pomocą formularza online
każda organizacja non profit lub nieformalna grupa może zgłosić swoje zapotrzebowanie na poradę prawną, których udzielają współpracujące z centrum kancelarie prawne. Więcej na stronie internetowej: http://www.centrumprobono.pl [przyp. red.].
2
3
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dziw – prawdziwy, nie zaś udawany – myślę, że będzie
to osoba, która robi to przez długi czas, robi to bardzo
chętnie, i nie oczekuje w związku z tym żadnych korzyści, czyli nie chwali się tym, nie jest to element promocji jej działalności.
Gdzie prawnicy pro bono świadczą swoje usługi? Czy
są to, wspomniane przez Pana, kancelarie prawne,
czy raczej przeważają organizacje pozarządowe?
W kilku większych miastach w Polsce to są duże kancelarie, co jest oczywiste. Procentowo jednak znaczna część porad pro bono jest udzielana przez prawników zawodowych w małych miejscowościach albo za
pośrednictwem organizacji pozarządowych, biur porad obywatelskich, różnych organizacji wsparcia społecznego, stowarzyszeń wspierających rodzinę, dzieci
czy walkę z chorobami, wyrównujących szanse różnym
środowiskom, czyli w ramach sektora w dużym stopniu
pozarządowego albo takiego, w którym jest udzielana
pomoc osobom znajdującym się w strukturalnie ciężkiej sytuacji. Bardzo często są to porady w małych miejscowościach. Zdarza się nawet, że prawnicy wyjeżdżają
do małych miejscowości czy na wieś, tam, gdzie kiedyś
istniało państwowe gospodarstwo rolne albo funkcjonował zakład pracy, który upadł, czyli do miejsc, gdzie
właściwie nic się nie dzieje, ale jest bieda i są bardzo
duże potrzeby. Znam takie sytuacje, że prawnicy jeżdżą
od wielu lat do takich miejscowości – oczywiście nie ma
wtedy telewizji, nie ma fotoreporterów, nikt im zdjęć
nie zrobi, nikt ich tam nie zauważy, nie robią tego dla
rozgłosu – i spotykają się z trudnymi sytuacjami, z niedostatkiem, często z poczuciem zderzenia się ze zwartą machiną państwowo-urzędniczą, wobec której wiele osób odczuwa bezradność. Ludzi tam nie stać na to,
żeby dobry prawnik im pomógł, jeśli zatem znajduje się
ktoś, kto przyjeżdża i chce to robić, to jest to dla nich jakaś szansa.
Kancelarie prywatne angażują się w propagowanie bezpłatnej pomocy prawnej?
Tak, angażują się w takie działania. Nie dotyczy to
wszystkich kancelarii, ale trzeba powiedzieć, że między innymi także dzięki konkursowi „Prawnik Pro
Bono” idea krzewienia działalności społecznej się rozprzestrzenia. Muszę powiedzieć, że wielką pracę w tym
zakresie wykonują Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych, w pewnym stopniu również samorząd sędziowski, szczególnie jednak dwie
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pierwsze instytucje, które po prostu propagują postawy prospołeczne, pokazują je, zachęcają do poszukiwania w środowisku prawników, którzy pomagają, następnie zaś stawiają to jako pozytywny wzór. Nie po to
jednak, żeby tamte osoby tylko nagradzać, ale po to,
żeby przez ich postawy pokazać innym, że warto to robić. Program ten jest właściwie coraz powszechniejszy.
W małych kancelariach jest to zapewne często trudne,
szczególnie teraz, kiedy trzeba walczyć o byt tych firm,
gdyż rynek prawniczy się zagęścił i wzrosła konkurencja, odnoszę jednak wrażenie, że w dowolnej wielkości
kancelarii można znaleźć liczne przykłady pomagania.
I to jest oczywiste, że gdyby kancelarie prywatne, jak
Pan je nazywa, czyli indywidualne albo funkcjonujące w zorganizowanych formach, były przeciwne temu,
to by się aktywność pro bono nie rozwijała. Tymczasem
ruch ten się rozwija. Jeszcze dziesięć lat temu to był zupełny margines, z kolei dziś jest to jedno z wyraźnie dostrzegalnych już zjawisk.
Sami prawnicy pomagają bardziej akcyjnie czy
regularnie? Czy to są głównie inicjatywy akcyjne w stylu dni bezpłatnych porad, czy jest to może
działalność prowadzona w stałej formie?
To, o czym mówimy, jest raczej działalnością ciągłą.
Różna jest z pewnością intensywność. Stałość nie oznacza, że każdy prawnik co dzień udziela porad prawnych, niektórzy bowiem robią to dwa razy w miesiącu, inni raz w tygodniu, w ustalonych odstępach czasu,
albo biorą kilka spraw rocznie, które pro bono prowadzą dla ludzi. I to jest działalność, o której mówimy, kiedy mamy na myśli działalność pro bono zorganizowaną
i przemyślaną, nie zaś podejmowaną ad hoc. Dobrze, że
wspomniał Pan o dniach bezpłatnych porad, kiedy propaguje się postawy pro bono, wtedy bowiem włączają się do akcji także ci prawnicy, którzy na co dzień nie
mają możliwości albo czasu, żeby się tym zająć. Są więc
i tacy, którzy robią to doraźnie, na przykład raz w roku.
Myślę, że to również jest coś wartościowego.
Jaki jest zakres pomocy udzielanej przez prawników pro bono? Czy to są przeważnie jednorazowe
porady, czy jest to dalej idąca pomoc?
Działalność ta obejmuje przekrój wszystkich spraw,
z którymi na co dzień spotykają się prawnicy, wiążących
się z postępowaniami, często sądowymi czy administracyjnymi. Dzieli się te sprawy bardziej na trudne i łatwe,
nie zaś na krótkie i długie, tak bym powiedział. Są takie
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sprawy, w których naprawdę chodzi o to, żeby pomóc
sformułować pismo, odpowiedź na pozew, wnieść środek
zaskarżenia – i to właściwie wyczerpuje potrzebę osoby
zgłaszającej się po poradę. Są jednak sprawy, w których
ktoś zderza się z jakimś zinstytucjonalizowanym działaniem, na przykład pracownik jako osoba indywidualna
jest traktowany w określony sposób przez pracodawcę,
który reprezentuje ogromną organizację, jak sieć sprzedaży określonych produktów, i wtedy wiadomo, że każde
wystąpienie, między innymi w zakresie praw pracowniczych, jest czy będzie związane z długą walką pracowników o swoje prawa. Bardzo często sprawy toczą się więcej niż miesiąc, pół roku, niekiedy trwają rok. I to są
duże sprawy. Nie zawsze tak jednak jest. Często są to bowiem proste rzeczy, proste postępowania – proste dla
prawnika, który się tym zajmuje, ale stanowiące życiowy problem osoby, która czuje się bezradna. Ludzie mają
poczucie bezradności, gdyż, z jednej strony, słyszą o deklaracjach istniejących przepisów, mechanizmów, zasad
działania, z drugiej zaś strony – spotykają się z reakcją,
która, ich zdaniem, temu nie odpowiada. Często to wynika z niezrozumienia prawa albo z niezrozumienia tego,
co się im przekazuje. Taki jest również język prawniczy,
często niezrozumiały. Czasami wynika to z tego, że ktoś
nadużywa swojej władzy, będąc w pozycji dominującej,
wtedy więc musi się znaleźć ktoś, kto pomoże temu bezradnemu. Pokaże mu: nie jesteś bezradny, możesz sobie
świetnie dać radę, my ci w tym pomożemy.
Czy osoby chcące skorzystać z pomocy prawników
pro bono muszą spełniać dodatkowe warunki, na
przykład nie przekraczać określonego pułapu dochodu, czy też nie ma to znaczenia?
Ma to znaczenie, taka jest bowiem idea pomocy prawnej
pro bono. Pomoc prawna pro bono nie jest z zasady świadczona osobom, które po prostu chciałyby zaoszczędzić
i nie zapłacić prawnikowi za usługi, tylko takim osobom, których nie stać na pomoc prawników. Tak działają kliniki porad prawnych. Tam, zanim się uzyska pomoc
prawną, trzeba wykazać, że się spełnia te kryteria, czyli nie ma się możliwości finansowych. Podobnie działają
prawnicy pro bono. Bardzo często trudno jest jednak ściśle weryfikować poziom zarobków osób poszukujących
pomocy, to oczywiste. Mimo to doświadczenia tych, którzy pomagają, oraz różne okoliczności zewnętrzne pokazują, że zazwyczaj można trafnie określić, czy mamy
do czynienia z osobą rzeczywiście potrzebującą nieodpłatnej porady. Również przedmiot postępowania jest
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tutaj wskazówką, jeśli bowiem ktoś przychodzi i mówi,
że chciałby założyć siódmą czy ósmą spółkę albo ma do
sprzedania jedno z dziesięciu mieszkań i ma z tym kłopot, to jest jasne, że raczej pomoc prawna pro bono nie
jest mu potrzebna. Jeśli jednak zgłasza się osoba, która
mówi, że grozi jej eksmisja – jej zdaniem nieuzasadniona, niesłuszna, zwłaszcza że osoba ta znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, opiekuje się kimś niepełnosprawnym – to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, gdyż od
początku wiadomo, że ta pomoc powinna być jej udzielona. Krótko mówiąc, pomoc prawna pro bono jest skierowana przede wszystkim do tych, którzy nie potrafią sobie bez niej poradzić. Czyli osób, których nie stać na tę
pomoc albo które nie są w stanie jej znaleźć.
W jakim stopniu świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej towarzyszy szersza działalność publiczna, obejmująca inicjatywy na rzecz edukacji
prawnej czy zabieganie o wsparcie dla organizacji
poradniczych?
Mam wrażenie, że w Polsce powstał i się rozwija cały system wspierania tego sektora działalności – nazwijmy to
szeroko – pro bono. W wymiarze prawniczym to są porady prawne pro bono. Widać, że tych organizacji jest mnóstwo i tak naprawdę każda ma wyspecjalizowany zakres działania. Gdy się zaś spojrzy na współpracę między
nimi, to widać, że tworzą się jakieś sektorowe wspólne interesy i rozwiązania. Stowarzyszenia i organizacje poradnicze próbują przekonywać władze, w tym ustawodawcę,
do przyjmowania korzystnych rozwiązań, które pozwalają rozwijać ten ruch. Są także organizacje, które wspierają takie inicjatywy społeczne: Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
i wiele, wiele innych, które wykonują świetną pracę nie
przez to, że bezpośrednio świadczą pomoc prawną, ale
przez to, że albo są fundacjami, które gromadzą i przekazują pieniądze na te działania, albo są organizacjami,
które próbują wpłynąć na świadomość prawną i na zmiany obowiązujących przepisów, albo lobbują na rzecz rozwoju tych instytucji. Powiedziałbym, że dobry klimat istnieje. On trochę został załamany przez kryzys finansowy,
który wiązał się oczywiście z ograniczeniem środków, jakie państwo i Unia Europejska w ogóle przeznaczają na
ten cel, miejmy jednak nadzieję, że powoli będziemy wychodzili z tej zapaści i uda się nam wzmocnić to środowisko. Potrzeby są ogromne. Pomysły zresztą – jak Pan wie
– również są bardzo liczne. Pokazuje to między innymi
wielość podejmowanych inicjatyw, w tym o charakterze
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ustawodawczym. Ich wprowadzenie jest zawsze problematyczne, jeśli bowiem wiąże się z wydatkami z budżetu
państwa, to opór jest oczywiście ogromny.
Czy oprócz wykształcenia prawniczego osoby
udzielające porad pro bono powinny, w Pana przekonaniu, wykazywać się dodatkowym przygotowaniem, doświadczeniem zdobytym w kontakcie
właśnie z klientami, którzy korzystają z bezpłatnej pomocy?
Nie jest to warunek konieczny, ale na pewno efektywność pomocy prawnej wzrasta wtedy, kiedy udzielający
jej prawnik rozumie sytuację, w jakiej znajduje się jego
klient. Osoby, które przechodzą szkolenie w poradniach
prawnych czy w klinikach prawa, młodzi prawnicy podejmujący tę działalność pod opieką albo pracowników
naukowych, albo prawników praktyków, mają zajęcia
z metodologii, z psychologii, z relacji z klientem, są więc
przygotowane nie tylko merytorycznie, ale także metodologicznie do pracy. Prawnicy, którzy mają długoletnie doświadczenie, znają
życie i środowisko, również
mają łatwiej. Zawsze jednak
trzeba pamiętać o tym, że jeśli się nie zrozumie sytuacji,
w jakiej znajduje się osoba,
która przychodzi po pomoc,
to samo takie suche przekazanie informacji o obowiązującym prawie nic nie da,
często przeszkodą jest bowiem brak możliwości zrozumienia tego, o co chodzi. Nierzadko klientami
są osoby o obniżonej albo
ograniczonej zdolności postrzegania świata czy takich skomplikowanych tworów, jak oddziaływanie, interakcje prawne, postępowania sądowe. To są bardzo
często dla prawnika oczywiste rzeczy, kiedy jednak tłumaczy je językiem prawniczym, wówczas jego odbiorca nic z tego nie rozumie. Przypomina to sytuację, gdy
na przykład chemik opowiada o jakieś reakcji chemicz-
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nej językiem profesjonalnym. Słuchacz może udawać, że
rozumie, o czym chemik do niego mówi, ale tak naprawdę będzie kojarzył tylko jakieś ogólne założenia. Jeśli
więc w poradnictwie prawnym będzie takie podejście do
klienta, to on oczywiście posłucha, ale wyjdzie tak samo
bezradny, jak był przed wizytą u prawnika. Trzeba mieć
nie tylko pewną wrażliwość, ale także odpowiednią metodologię pracy i rozumieć, że w pracy z klientem istotną
częścią jest komunikatywne przekazywanie informacji.
To zapewne dotyczy ogólnie wszystkich klientów, choć
jest szczególnie ważne w wypadku przychodzących po
porady osób z różnych powodów wykluczonych.
Jak reagują prawnicy na powtarzające się propozycje finansowania przez państwo bezpłatnej pomocy prawnej?
Dziś już chyba z powątpiewaniem, dyskusja o tym trwa
bowiem tyle lat4, z kolei osób, które poniosły negatywne konsekwencje tego, że przepisy nie są zmienione,
jest wiele. Mam tutaj na
myśli tych, którzy chcieli pomagać, ale zostali za
to ukarani, mówiąc wprost.
Jest to spór, który toczy się
nieustannie. Z jednej strony, chodzi o zapewnienie
spójności systemu prawnego, zakres jego finansowania. Proste zwolnienie z opodatkowania porad
prawnych pro bono jest kłopotem, z punktu widzenia
prawa podatkowego jest to
bowiem wyjątek od zasady powszechności opodatkowania. Każdy wyjątek
otwiera drogę do nadużyć
i strat nieprzewidzianych
czy nieprzewidywalnych, rozmiękcza system. Z drugiej
jednak strony, trochę kłócące się z poczuciem społecznej sprawiedliwości jest to, że jeśli ktoś coś za darmo
komuś przekaże w ramach pomocy, to musi za to zapłacić podatek5. I takich sytuacji mieliśmy mnóstwo, jak
choćby darowany chleb, który musiał być poddany obo-

Wszystkie tendencje, które
występują w zakresie
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powszechne przekonanie
o potrzebie rozwoju
takiego systemu

Pierwszy projekt ustawy regulującej dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zgłoszono do Sejmu w 2005 roku [przyp. red.].
Szerzej o zasadach opodatkowania usług prawnych pro bono w artykule Roberta Krasnodębskiego w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
4
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wiązkowej utylizacji, nie mógł być bowiem przekazany
nawet dzieciom w domu dziecka.
Postulat wprowadzenia powszechnego systemu
bezpłatnych porad prawnych znalazł się już w co najmniej kilku projektach ustaw, ostatni pomysł z bonami
abonamentowymi6 także utknął, w dużym stopniu z braku środków na ten cel. Proszę jednak zwrócić uwagę, że
za rok dojdzie do realnego rozszerzenia zakresu pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu karnym, w lipcu
2015 roku wchodzi bowiem w życie duża reforma procedury karnej, która przewiduje nieograniczony dostęp
do pomocy prawnej z urzędu dla każdego, kto jest oskarżonym, pokrzywdzonym albo świadkiem. To nie do końca jest pomoc prawna pro bono, ale na pewno stanowi to
rozszerzenie systemu częściowo bezpłatnej pomocy. Ci,
których twierdzenie nie utrzyma się w procesie, będą
być może musieli zwrócić te środki (czyli ostatecznie zapłacić za usługę), chyba że wykażą, że ich na to nie stać.
Czyli realnie dojdzie do rozszerzenia zakresu pomocy
prawnej nieodpłatnej. Większość prawników nie wierzy
jednak, że dojdzie do wprowadzenia powszechnego i pełnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej, ponieważ na
drodze stoją problemy finansowe – i to jest główne uzasadnienie ich obaw. Wiele mówi o tym sytuacja w innych
państwach Unii Europejskiej. Do niedawna powszechna
była tam tendencja do rozszerzania bezpłatnej pomocy
prawnej, ale ostatnio coraz częściej podnosi się postulat
jej ograniczenia. Wielka Brytania wprowadza projekty drastycznego ograniczenia zakresu pomocy i darmowej pomocy prawników w postępowaniach sądowych.
To są zjawiska przeciwstawne – następuje najpierw rozszerzenie, następnie zaś zawężenie skali bezpłatnego
wsparcia. W Polsce niewątpliwie zakres dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej jest ciągle bardzo ograniczony
i nadal niedostateczny, mamy więc o co walczyć.
Co zniechęca prawników do świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej w Polsce?
Wspomniałem już o przeszkodach instytucjonalnych,
na przykład braku możliwości zwolnienia z podatku.
Częściowo są już one pokonane, ale częściowo, strukturalnie, nadal stanowią problem. Niejasność tej sytuacji
na pewno nie zachęca do świadczenia bezpłatnej pomo-
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cy. Brakuje również trochę wsparcia państwa w propagowaniu tej idei. Tak naprawdę zajmują się tym samorządy zawodowe prawników, stowarzyszenia, fundacje
i inne organizacje pozarządowe. Nie zajmuje się tym
w wystarczającym stopniu samo państwo. Jeśli jednak
nawet próbuje się tym zajmować, to w bardzo zorganizowany, formalny, biurokratyczny sposób, a to jest dokładne przeciwieństwo tego, co jest potrzebne.
Czy w takim razie, Pana zdaniem, nadal istnieją
w Polsce możliwości upowszechniania się wolontariatu prawników?
Tak. Myślę, że to się będzie upowszechniało, jeśli rynek
prawniczy będzie się dalej rozwijał w stronę, w jaką zmierza. I jeśli nie nastąpi dramatyczny krach finansów państwa. Wszystkie tendencje, które występują w zakresie
bezpłatnych porad prawnych, jednoznacznie pokazują, że
jest powszechne przekonanie o potrzebie rozwoju takiego
systemu. I jeśli ono istnieje, to jakąś drogę ujścia całe to ciśnienie musi znaleźć, wierzę więc, że się uda. Rzecz w tym,
że wciąż jesteśmy na etapie swoistej partyzantki, to znaczy trochę tu zrobimy, trochę tam zrobimy, zrealizujemy
jakiś projekt, ogłosimy konkurs, rozpropagujemy wiedzę.
Na razie budujemy świadomość. Kiedy dojdziemy do sytuacji, w której ta świadomość będzie tak powszechna,
że pewnego dnia wszyscy się obudzą i powiedzą: „To jest
tak oczywiste, że musimy to mieć” – to będziemy to mieć.
Póki co niektórzy o tym wiedzą, ale nic nie robią, inni zaś
jeszcze o tym nie wiedzą. Najmniej jest jeszcze ciągle tych,
którzy nie tylko wiedzą, lecz także starają się innym o tym
mówić, że to jest potrzebne. Na samym końcu tego procesu, im więcej świadomych osób, członków społeczeństwa,
będzie mogło korzystać z tych porad, będzie mogło swoje problemy rozwiązywać, tym lepiej dla społeczeństwa,
osoby te tym bardziej będą się czuły członkami tej społeczności, będą bardziej aktywne, co jest ogólnie dobre dla
nas wszystkich. Im mniejsza suma krzywd indywidualnych, tym więcej korzyści dla wszystkich.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Marcin Waszak
7 marca 2014 roku

6
Mowa o przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości założeniach do projektu ustawy o wprowadzeniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej dla
osób pozostających w trudnej sytuacji materialnej. Osoba spełniająca te kryteria otrzymywałaby bon uprawniający ją do skorzystania z porady w określonym
wymiarze, który mogłaby zrealizować, zwracając się do wybranej przez siebie organizacji pozarządowej lub indywidualnych prawników objętych wykazem
podmiotów udzielających bezpłatnej pomocy prawnej [przyp. red.].
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Robert Krasnodębski
Wykorzystanie instrumentu finansowego, jakim jest podatek, do PROPAGOWANIA
PROSPOŁECZNYCH zachowaŃ obywateli jest zwykle wyrazem racjonalnego
działania władzy publicznej – elementem jej świadomej polityki finansowej.
Czasami jednak podatki lub ich elementy konstrukcyjne wywołują skutki odmienne
od zakładanych czy przewidywanych przez prawodawcę, Na przykład w sferze
usług prawnych pro bono.
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partnerem kancelarii
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w dziedzinie prawa
podatkowego w rankingach
środowiska prawniczego
i największych polskich
przedsiębiorstw oraz
w międzynarodowych
rankingach prawniczych:
Chambers Global, The Legal
500, PLC Which Lawyer?
i Expert Guides.

W

śród katalogu funkcji, jakie pełnią podatki, powszechnie wymienia się ich rolę stymulacyjną (bodźcową) – za pomocą podatków,
szczególnie systemu ulg i zwolnień, ustawodawca wpływa na decyzje podmiotów co do określonych działań lub zaniechań, w sferze
zarówno finansowej, jak i pozafinansowej. Wykorzystanie podatkowego instrumentu finansowego do propagowania określonych (prospołecznych) zachowań obywateli jest zwykle wyrazem racjonalnego działania władzy publicznej – elementem jej świadomej polityki finansowej. Czasami jednak podatki lub ich elementy
konstrukcyjne wywołują skutki odmienne od zakładanych czy przewidywanych przez
prawodawcę. Wymaganie od ustawodawcy przewidzenia wszystkich, w tym pozafiskalnych, konsekwencji wprowadzenia lub utrzymywania regulacji podatkowych – mimo że
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pożądane – nie jest realne. Racjonalne jest jednak oczekiwanie na reakcję prawodawcy w sytuacji, gdy system
podatkowy generuje lub utrzymuje skutki społecznie
niepożądane. Zjawisko takie jest widoczne w sferze
usług prawnych pro bono – świadczonych nieodpłatnie
ze względu na stan majątkowy odbiorcy usługi lub charakter sprawy będącej przedmiotem usługi (precedens,
ochrona praw człowieka, ochrona praw zwierząt).
W Polsce nie istnieje całościowy i zorganizowany system pomocy prawnej dla podmiotów i osób
niezamożnych, mimo że zapewnienie niezamożnym
obywatelom dostępu do pomocy prawnej jest podstawowym obowiązkiem państwa, wynikającym nie tylko z licznych regulacji konstytucyjnych (art. 17, art. 42
ust. 2, art. 45 ust. 1), ale także z międzynarodowych zobowiązań Polski, na przykład zawartych w art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności czy w art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii
Europejskiej. Kwestia ta nie doczekała się jeszcze odpowiedniego uregulowania. Prace nad ustawą regulującą dostęp do pomocy prawnej trwają od wielu lat, dotychczas jednak nie wypracowano satysfakcjonujących
rozwiązań legislacyjnych, w tym zwłaszcza w zakresie
źródeł jej finansowania.
Prawo do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez profesjonalnych pełnomocników (w wypadku przegrania sprawy wynagradzanych za swoją pracę przez państwo) zostało
przewidziane przepisami ustawowymi dopiero na etapie toczącego się procesu sądowego (karnego, cywilnego lub administracyjnego). Zapewnienie osobom ubogim pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego
jest rozwinięciem prawa do sądu, zagwarantowanego obywatelom w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. Uprawnienie to nie ma charakteru automatycznego, podlega bowiem ocenie sądu, decydującego o możliwości skorzystania z „prawnika z urzędu” na
podstawie analizy złożonego przez podmiot ubiegający się o taką pomoc oświadczenia o stanie majątkowym
(uwzględniając informacje o stanie rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania czy wydatkach). Choć
decyzja sądu o odmowie przyznania pomocy prawnika podlega kontroli instancyjnej, to ma ona w istocie charakter uznaniowy. Uznaniowość nie jest jedyną
wadą tego systemu. Trudność w budowaniu zaufania
1
2
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w relacji „klient – prawnik z urzędu”, wadliwy system
wynagradzania pełnomocników, w tym brak realności
ustawowo ustalonych górnych granic wysokości tego
wynagrodzenia, do pewnego stopnia przypadkowe wyznaczanie prawników (nie zawsze uwzględniające ich
specjalizacje i doświadczenie zawodowe) – wszystko
to są kolejne defekty aktualnego systemu, podnoszone w licznych dyskusjach nad obecną kondycją i przyszłym modelem pomocy prawnej z urzędu.
Konstytucja i prawo międzynarodowe wymagają zatem stworzenia całościowego i spójnego sytemu
pomocy prawnej, obejmującego osoby ubogie. Nie ma
bowiem wątpliwości, że sąd nie może być jedynym elementem systemu prawnego, w którym prawa jednostki
rzeczywiście powinny być chronione.
Lukę w systemie pomocy prawnej dla osób niezamożnych na płaszczyźnie pozaprocesowej starają się wypełnić, w zastępstwie państwa, inne podmioty. Aktywność taką wykazują organizacje pozarządowe,
instytucje pomocy społecznej, rzecznicy praw (obywatela, dziecka, konsumentów) czy biura parlamentarzystów, udzielając nieodpłatnych porad prawnych
przy udziale zatrudnionych w nich prawników. Szczególną rolę w systemie pomocy prawnej dla ubogich odgrywają jednak prawnicy pracujący na zasadach pro
bono. Prowadzą oni działalność w zakresie nieodpłatnego doradztwa za pośrednictwem samorządów zawodowych (na przykład akcja samorządu radców prawnych „Niebieski parasol”) czy kancelarii (część z nich
realizuje specjalne programy pomocy pro bono), współdziałając na zasadzie wolontariatu z organizacjami pożytku publicznego lub w formie bezpośrednich relacji
z beneficjentami pomocy1.
Zastępując państwo w organizowaniu pomocy prawnej, prawnicy działający na zasadach pro bono
nie otrzymują bezpośrednich bodźców finansowych,
w tym podatkowych, zachęcających ich do tego rodzaju aktywności, brakuje bowiem regulacji, które pozwalają uwzględnić w rozliczeniach podatkowych wartości
pracy prawników i poświęconego przez nich czasu – co
przy tego rodzaju niematerialnych usługach stanowi
ich najistotniejszy element wyceny – w formie odpisu,
ulgi lub zwolnienia podatkowego. O ile bowiem Ustawa
o podatku dochodowym od osób fizycznych2 (dalej: ustawa PIT) zawiera regulacje umożliwiające odliczenie

Por. rozmowę Marcina Waszaka z profesorem Pawłem Wilińskim zamieszczoną w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
Tekst jednolity: DzU 2012, poz. 361 ze zm.
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od podstawy opodatkowania darowizny (w formie pieniężnej lub rzeczowej) przekazywane przez podatników na określone cele (i w określonej formie), o tyle
analogicznego rozwiązania nie można zastosować do
wartości własnych usług. Jak się wskazuje w orzecznictwie sądów administracyjnych3, w pojęciu darowizny
nie mieści się świadczenie usług pod tytułem darmowym, gdyż nie dochodzi w takiej sytuacji do przesunięcia majątkowego kosztem majątku darczyńcy. Dodatkowo wartość pracy własnej podatnika prowadzącego
działalność gospodarczą została na podstawie art. 23
ust. 1 pkt 10 ustawy PIT wprost wyłączona z kategorii
kosztów uzyskania przychodów. Prawnicy wykonujący zawód w innych formach (umowa o pracę, umowa-zlecenie) również są pozbawieni takiej możliwości, co
wynika w ich wypadku ze specyficznych zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu.
Brak odrębnych zachęt podatkowych do
świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej nie jest,
w mojej ocenie, podstawową przeszkodą dalszej aktywizacji prawników w zakresie usług pro bono, choć
bez wątpienia jest to czynnik, który powinien być brany pod uwagę przy ocenie skali tego zjawiska. Znacznie poważniejszym problemem jest to, że przepisy
podatkowe tworzą bezpośrednie przeszkody w rozwoju rynku nieodpłatnych usług prawnych, nakładając ciężar finansowy na podmioty świadczące takie
usługi i beneficjentów ich usług. Przejawiają się one
w opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podmiotów świadczących usługi pro bono, mimo że nie
otrzymują one za swoje usługi wynagrodzenia, i w nałożeniu na nie obowiązków płatnika (w zakresie dokumentacyjnym) związanych z faktem dokonywania
przysporzenia majątkowego na rzecz osób korzystających z takich usług. Z kolei osoby te są zobowiązane
do zgłoszenia i opodatkowania podatkiem dochodowym przysporzenia uzyskanego w związku z nieodpłatną usługą świadczoną na ich rzecz. Przyjmowane
powszechnie stanowisko, że przedmiotem darowizny
(do celów podatkowych) nie może być usługa, wyklucza możliwość stosowania do oceny skutków podatkowych usług pro bono regulacji – tym samym zwolnień
dla osób fizycznych – w zakresie podatku od spadków
i darowizn.
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Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości
pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjęto pogląd, że nieodpłatnym świadczeniem jest każde zdarzenie prawne
i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem
jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej
osobie, mające konkretny wymiar finansowy4. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majątku (aktywów) lub uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatku). Przyjmując takie rozumienie pojęcia
nieodpłatnego świadczenia, należy stwierdzić, że co do
zasady skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej
powoduje powstanie dochodu po stronie beneficjenta będącego osobą fizyczną (analogiczne przysporzenie otrzyma beneficjent będący innym podmiotem, na
przykład osobą prawną, w wypadku jednak podmiotów
będących podatnikami podatku dochodowego od osób
prawnych, ze względu na katalog zwolnień obejmujących podatników prowadzących określoną, społecznie
użyteczną działalność statutową, problematyka ta ma
mniejsze znaczenie).
Wysokość dochodu stanowiącego podstawę
opodatkowania dla beneficjenta powinna być określona na podstawie treści art. 11 ust. 2a ustawy PIT. Jeśli beneficjent otrzymuje pomoc prawną od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie
świadczenia usług prawnych (na przykład podmiotu prowadzącego kancelarię prawną), to w takiej sytuacji znajdzie zastosowanie zasada wyrażona w art. 11
ust. 2a pkt 1 ustawy PIT, nakazująca ustalenie wartości
pieniężnej otrzymanych nieodpłatnych świadczeń według cen stosowanych przez świadczeniodawcę wobec
innych odbiorców. Tym samym wartość usługi prawnej
świadczonej na zasadach pro bono – otrzymanej przez
beneficjenta i stanowiącej jego dochód – jest ustalana według cen stosowanych przez prawnika wobec innych (komercyjnych) odbiorców. Oznacza to, że wysokość dochodu osoby korzystającej z bezpłatnej usługi

Por. na przykład wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2012 roku, sygn. I SA/Gd 595/12.
Por. na przykład uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2006 roku, sygn. II FPS 1/06, i z dnia 24 października 2011 roku,
sygn. II FPS 7/10.
3

4

Podatkowe uwarunkowania świadczenia usług prawnych pro bono

determinują zasady wynagradzania ustalane przez
konkretnego prawnika w relacjach z innymi klientami. Na wysoko konkurencyjnym rynku usług prawnych
– taki zaś charakter ma obecnie rynek usług prawnych
w Polsce – wysokość i zasady ustalania wynagrodzenia
zależą od wielu czynników: nakładu pracy, wymaganej
wiedzy specjalistycznej, charakteru sprawy, stopnia
trudności i złożoności sprawy, doświadczenia czy renomy prawnika. Im wyższe jest zatem wynagrodzenie
prawnika za świadczenie usług dla klientów „komercyjnych”, tym większe (w znaczeniu podatkowym) jest
przysporzenie dla osoby niezamożnej.
W pozostałych wypadkach, gdy pomoc prawna
została udzielona bezpośrednio przez prawnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, ale wykonującego zawód w innej formie,
na przykład na podstawie
umowy o pracę, lub za pośrednictwem innego podmiotu
nieprowadzącego
działalności gospodarczej
w zakresie usług prawnych,
na przykład organizacji pożytku publicznego, wówczas wartość dochodu
z tytułu otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej
– w związku z treścią art.
11 ust. 2a pkt 4 ustawy PIT
– wyznaczają ceny rynkowe stosowane przy świadczeniu usług tego samego
rodzaju, z uwzględnieniem
czasu i miejsca świadczenia. Taki mechanizm ustalania dochodu może rodzić
duże trudności praktyczne w związku z istotną rozbieżnością cen usług prawnych i ich zróżnicowaniem (sektorowym czy geograficznym). Warto ponadto wskazać,
że wobec rozpoznania przez ustawodawcę także dochodu z tak zwanych częściowo odpłatnych świadczeń,
sytuacji beneficjenta nie poprawia specjalnie ustalenie
przez podmiot świadczący pomoc prawną wynagrodzenia w wysokości niższej niż rynkowa (na przykład
symboliczne wynagrodzenie w kwocie 1 złotego). W takim bowiem wypadku dochodem osoby korzystającej
z usługi będzie różnica między wartością usługi prawnej (ustalonej według wyżej wskazanych zasad) a kwotą ponoszonej płatności.
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Wartość nieodpłatnej (lub częściowo nieodpłatnej) pomocy prawnej – jako dochód z tak zwanych
innych źródeł (przy założeniu, że świadczeniodawcę
i beneficjenta usługi nie łączą szczególne więzy prawne, na przykład umowa o pracę) – powinna być ujęta
przez osobę otrzymującą świadczenie w rocznym zeznaniu podatkowym i odpowiednio opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
System opodatkowania dochodu zrealizowanego w związku z otrzymaniem nieodpłatnej usługi prawnej – niełatwy do stosowania ze względu na mechanizm
ustalania wartości świadczenia – dodatkowo komplikują wyłączenia i zwolnienia z podatku. Skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej nie musi bowiem
oznaczać automatycznego obowiązku zapłaty podatku dochodowego przez beneficjenta. Niski stopień
zamożności i brak dochodów w danym roku podatkowym – nawet uwzględniając wartość otrzymanej
usługi prawnej – sprawia, że osoby korzystające z takich usług mogą nie
przekroczyć dolnego progu dochodów podlegających opodatkowaniu (od
2009 roku kwota wolna
w każdym roku wynosiła
3091 złotych), co powoduje brak obowiązku zapłaty
podatku.
Analiza
katalogu dochodów przedmiotowo zwolnionych, zawartego w ustawie PIT, wskazuje także, że w określonych sytuacjach beneficjenci
– w zależności od tego, kto świadczy usługę na ich rzecz
– mogą skorzystać z dodatkowych zwolnień. Można
tutaj wymienić zwolnienie z opodatkowania świadczeń otrzymanych przez osoby fizyczne od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeśli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza
kwoty 200 złotych (art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PIT).
Tym samym zasady opodatkowania dochodów osoby korzystającej z nieodpłatnej usługi mogą zależeć
od motywacji podmiotu świadczącego taką usługę. Jeśli powodem świadczenia przez prawnika usługi pro
bono jest chęć promocji i reklamy jego działalności
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w zakresie świadczenia usług prawnych – przez budowanie i rozpowszechnianie wśród dotychczasowych
lub przyszłych klientów wizerunku osoby wrażliwej
społecznie, to w takiej sytuacji (przy nieprzekroczeniu
ustawowego progu jej wartości) znajdzie zastosowanie wspomniane zwolnienie. W wypadku jednak kierowania się przez podmioty udzielające pomocy prawnej innymi motywami niż reklamowo-promocyjne,
możliwość skorzystania ze zwolnienia jest wyłączona.
Zwolnienie to nie znajdzie zatem zastosowania w warunkach otrzymania usługi od podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie usług
prawnych, gdyż trudno wtedy argumentować za marketingowym i promocyjnym aspektem działalności nastawionej na zdobywanie klientów.
Dotyczy to także organizacji pozarządowych. W tym ostatnim
wypadku
kontrowersje
wywołuje możliwość skorzystania ze zwolnienia
z podatku dochodowego
od wartości otrzymanych
świadczeń, jakie jest oferowane osobom fizycznym
w treści art. 21 ust. 1 pkt 117
ustawy PIT, zwalniającego
z opodatkowania wartość
świadczeń (bez różnicowania ich rodzaju) otrzymanych od wolontariuszy,
udzielanych na zasadach
określonych w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie5. Należy bowiem wskazać,
że w myśl art. 42 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, wolontariusze, przy spełnieniu określonych wymagań ustawowych, mogą wykonywać świadczenia na rzecz organizacji pozarządowych. Tym samym więc to organizacje
są odbiorcami świadczenia wolontariusza, na przykład prawnika, co wynika także z treści art. 12 ust. 4
pkt 16 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych6. Osoby fizyczne, które otrzymują od organizacji
pomoc prawną pro bono, korzystają z „efektu pomocy

prawo

prawnej” uzyskanej na zlecenie organizacji pozarządowej na podstawie łączącego tę organizację stosunku
prawnego z wolontariuszem. Określony przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do której odwołuje się ustawa PIT, zakres aktywności wolontariusza może więc budzić wątpliwości
co do uznania na gruncie ustawy podatkowej dopuszczalności jego świadczenia bezpośrednio na rzecz
osób fizycznych. Z drugiej jednak strony, zakładana
racjonalność ustawodawcy nakazuje dopuszczenie takiej interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 117 ustawy PIT, że
skorzystanie przez osobę fizyczną z pomocy prawnej
udzielanej przez wolontariuszy-prawników pracujących na rzecz organizacji pozarządowej (przy zachowaniu warunków określonych Ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie) pozwala uzyskać zwolnienie podatkowe. W innym wypadku
przepis ten traciłby sens
i rację bytu. Kwestia ta nie
doczekała się jednak szerszej dyskusji i jednoznacznej interpretacji.
Dodatkowo
na
podmiotach świadczących
usługi pro bono, będących
osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi lub osobami fizycznymi
prowadzącymi działalność
gospodarczą, będzie ciążyć
obowiązek dokumentacyjny – przygotowania i przekazania podatnikowi (i właściwemu organowi podatkowemu) deklaracji o symbolu PIT-8C, w której powinna
być określona wartość udostępnionej usługi. O obowiązkach tych przypomina odpowiedź Ministerstwa
Finansów z dnia 2 kwietnia 2012 roku na interpelację
poselską numer 2616 z dnia 8 marca 2012 roku7.
Z punktu widzenia podmiotów świadczących
nieodpłatne usługi prawne istotnym zagadnieniem
są rozliczenia w zakresie podatku od towarów usług.
Dla części z nich bowiem, mających status podatnika

Konstrukcja zasad
opodatkowania
podatkiem od towarów
i usług nakazuje odrębne
analizowanie każdej
indywidualnej sytuacji
udzielenia nieodpłatnej
pomocy prawnej pro bono
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Tekst jednolity: DzU 2010, nr 234, poz. 1536 ze zm.
Tekst jednolity: DzU 2011, nr 74, poz. 397 ze zm.
Por. http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=19E709CF [dostęp: 20 marca 2014 roku].

Podatkowe uwarunkowania świadczenia usług prawnych pro bono

podatku od towarów i usług (VAT), przede wszystkim
więc prowadzących działalność gospodarczą, zaangażowanie się w udzielanie pomocy prawnej osobom niezamożnym może się wiązać z koniecznością zapłaty tego
podatku. Należy wskazać, że udzielanie pomocy prawnej pro bono – jako świadczenie usług na terytorium Polski – co do zasady jest objęte 23% stawką VAT, którą to
kwotę podatku, co wynika z istoty takiej nieodpłatnej
usługi, musi sfinansować z własnych środków podmiot
świadczący taką usługę. Wobec braku ustalenia wynagrodzenia za świadczoną nieodpłatnie usługę prawną,
podstawą obliczenia podatku powinien być koszt świadczenia usług poniesiony przez podatnika, co w omawianej sytuacji wydaje się trudne do zdefiniowania (wartość
pracy?). Trzeba jednak podkreślić, że konstrukcja zasad
opodatkowania podatkiem od towarów i usług nakazuje odrębne analizowanie każdej indywidualnej sytuacji
udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej pro bono. Jest
to związane z treścią art. 8 ust. 2 pkt 2 Ustawy o podatku
od towarów i usług (dalej: ustawa VAT), który nakazuje
opodatkowywać nieodpłatne świadczenie usług tylko do
celów innych niż działalność gospodarcza. Zasada ta wynika z treści art. 26 ust. 2 Dyrektywy Rady 2006/112/WE
z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej8. Zgodnie z przepisem ust. 1
lit. b tego artykułu, nieodpłatne świadczenie usług przez
podatnika na jego prywatny użytek, na użytek jego pracowników lub – bardziej ogólnie – do celów innych niż
działalność jego przedsiębiorstwa, jest uznawane za odpłatne świadczenie usług. Na tle tego przepisu, w zakresie nieodpłatnych usług prawnych Ministerstwo Finansów w pismach i wyjaśnieniach (będących odpowiedzią
na liczne zapytania zarówno środowiska prawniczego,
samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych,
kancelarii, jak i innych podmiotów zainteresowanych tą
problematyką) przyjęło stanowisko, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy VAT, o ile
jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej danego prawnika. Jeśli więc prawnik udziela bezpłatnych porad prawnych, które nie wpisują się w cel
jego działalności gospodarczej, to czynności takie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Takie dychotomiczne postrzeganie świata podmiotów
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zaangażowanych w usługi prawne pro bono rodzi wiele
problemów i wątpliwości co do zakresu ich obowiązków
podatkowych, wynikających choćby:
–– z charakteru ich działalności. O ile istnienia związku (lub braku związku) usługi pro bono z prowadzoną działalnością można się doszukiwać u prawników
(podmiotów) prowadzących działalność gospodarczą, o tyle problem pojawia się w wypadku na przykład podmiotów (klinik prawa, organizacji pozarządowych, w tym także korzystających z wolontariuszy)
świadczących pomoc prawną wyłącznie nieodpłatnie. W takiej sytuacji dyskusyjne jest powoływanie
się na argument, że udzielanie porad osobom niezamożnym jest związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej i przyczynia się do pozyskania klientów
w tej sferze działalności,
–– z motywów świadczenia usług pro bono, których katalog trudno ująć w jednowymiarowe kategorie usług
świadczonych „z czystego serca” i usług świadczonych jako inwestycji w „pozyskanie (utrzymanie)
klientów”,
–– ze sposobów dokumentowania i udowadniania
związku świadczonych usług z działalnością kancelarii. Jak wskazują Naczelny Sąd Administracyjny9 czy Ministerstwo Finansów10, fakt zaangażowania w działalność o charakterze pro bono, w której
ramach będą udzielane bezpłatne porady prawne
z chęci budowania wizerunku kancelarii i pozytywnego sposobu jej postrzegania, co w rezultacie pozwoli pozyskać nowych klientów, powinien znaleźć
odzwierciedlenie w podejmowanych przez podatnika
działaniach, między innymi przez podawanie informacji o tej akcji na jego stronie internetowej, w kontaktach z mediami, w materiałach pomocniczych lub
zamieszczanie w tych miejscach logo jego firmy. Katalog takich zachowań podatnika, przekonujących,
że usługi pro bono mieszczą się w celu prowadzonej
przez podatnika działalności gospodarczej, nie jest
jednak określony.
W konsekwencji podmioty świadczące usługi prawne pro bono napotykają sytuację, w której brakuje obowiązku naliczenia i zapłacenia podatku
VAT od usług wykonywanych nieodpłatnie w celach

DzU UE seria L z 2006 roku, nr 347/1 ze zm.
Por. na przykład wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2010 roku, sygn. I FSK 326/09.
Por. na przykład wyjaśnienia z dnia 1 czerwca 2011 roku dotyczące opodatkowania nieodpłatnej pomocy prawnej, nr PT3/812/41/217/11/LWA/BMI9. Analogiczne wyjaśnienia zawierało pismo resortu z dnia 13 kwietnia 2012 roku.
8

9

10
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promocyjnych, ale obowiązek ten pojawia się w wypadku udzielenia bezpłatnej porady prawnej świadczonej z pobudek niekomercyjnych. Tym samym obowiązujący system prawny nie tylko nie zachęca, ale
nawet powstrzymuje wielu prawników i liczne kancelarie od rozbudowywania dotychczasowej działalności
pro bono. Niezależnie od wątpliwości o charakterze aksjologicznym, należy zauważyć, że podmioty pragnące świadczyć takie usługi znajdują się w stanie daleko
idącej niepewności co do zakresu swoich obowiązków
podatkowych, pośrednio zaś także tego, czy generują
dochód do opodatkowania u beneficjentów. Chęć wyłączenia swoich usług z zakresu opodatkowania podatkiem VAT i próba zapewnienia osobom niezamożnym
zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych
(w granicach ustawowych, w związku z akcjami promocyjnymi) zmusza – często wbrew własnym przekonaniom czy predyspozycjom – do propagowania swojej
społecznej aktywności lub chwalenia się nią.
Wskazana wyżej niepewność co do skutków
podatkowych – diagnozowana jako jeden z czynników
ograniczających podaż usług prawnych dla najuboższych – nie została niezauważona. Samorządy zawodowe, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane
podmioty podjęły wiele prób zwrócenia uwagi prawodawcy na to zjawisko, którego negatywny skutek jest
potęgowany przedłużającym się procesem opracowywania całościowego systemu pomocy prawnej dla osób
niezamożnych. W organizowanych konferencjach,
udzielanych wypowiedziach i publikowanych komunikatach medialnych czy w zapoczątkowanych procesach legislacyjnych – mających za przedmiot zmiany
w tym zakresie treści ustaw – podkreślano konieczność
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likwidacji przeszkód podatkowych przeciwdziałających aktywizacji środowiska prawnego w sferę usług
pro bono. Wysunięto liczne propozycje, od sugestii wydania przez Ministra Finansów tak zwanej ogólnej interpretacji prawa podatkowego, po propozycję objęcia
ustawowym wyłączeniem z podatków wszystkich usług
pro bono świadczonych przez prawników, co znajdowałoby oparcie w przepisie art. 26 ust. 2 przywołanej już
Dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości
dodanej, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą odstąpić od stosowania przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego świadczenia
usług, pod warunkiem, że takie odstępstwo nie będzie
prowadzić do zakłócenia konkurencji (co przy świadczeniu usług pro bono nie miałoby uzasadnienia). Inicjatywy te, z powodu sprzeciwu Ministerstwa Finansów,
nie zostały zrealizowane. Próby zniesienia wskazanych
wyżej przeszkód są także przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Gospodarki w pracach nad kolejnymi
projektami ustaw o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (tak zwanych ustaw deregulacyjnych),
choć zmierzają one w dyskusyjnym kierunku wyłączenia z opodatkowania usług pro bono świadczonych tylko na rzecz określonych kategorii osób niezamożnych
(determinowanych wysokością dochodu i prawem do
korzystania z pomocy społecznej). Projekty takich rozwiązań są jednak dalekie od ideału, zmierzając do nałożenia na podmioty świadczące usługi prawne pro bono
wielu dodatkowych obowiązków ewidencyjnych i weryfikacji możliwości udzielenia określonemu beneficjentowi bezpłatnej usługi prawnej, tworząc w ten sposób
nowe obszary ryzyka podatkowego.

zarządzanie

Zarządzanie

jakością

		
w organizacjach
poradniczych
Praktyka organizacji
pozarządowych

Agata Winiarska
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie i usystematyzowanie podstawowych
narzędzi, po które w praktyce sięgają organizacje pozarządowe zajmujące
się poradnictwem prawnym i obywatelskim, aby poprawić jakość swoich usług
lub utrzymać je na stałym, wysokim poziomie.

ǛǛAutorka zajmuje się

zarządzaniem, od
2002 roku współpracuje
z Instytutem Spraw
Publicznych.
W latach 2002–2013
monitorowała projekty
poradnictwa prawnego
i obywatelskiego
Programu „Obywatel
i Prawo”.

D

ziedzina, którą zajmują się organizacje poradnicze1, jest szczególnie wymagająca w zakresie przedmiotu usług i klientów, do których usługi te są
kierowane. Z jednej strony – prawo, materia wciąż ulegająca zmianom,
skomplikowana i hermetyczna2, z drugiej strony – obywatel z problemami, których nie jest w stanie rozwiązać bez pomocy z zewnątrz, często
o dużym kalibrze konsekwencji prawnych. Klientami branży poradniczej są zarówno
osoby świadome swojej sytuacji, z konkretnymi sprawami do załatwienia, jak i osoby

1
Przyjmuję, że pojęcie „poradnictwo prawne i obywatelskie” świadczone przez organizacje poradnicze oznacza udzielanie osobom potrzebującym – z reguły całkowicie bezpłatnie – informacji i porad na temat rozwiązywania ich problemów związanych z prawem i (lub) relacjami z administracją publiczną. Por. A. Peisert, T. Schimanek,
M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 25.
2
Por. na przykład: K.H. Goetz, R. Zubek: Stanowienie prawa w Polsce. Reguły legislacyjne a jakość ustawodawstwa, „Sprawne państwo” – program Ernst&Young, Warszawa 2005.
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bezradne, z niskimi kompetencjami społecznymi i osobistymi, dla których pomoc, aby była skuteczna, wymaga często specjalnego podejścia doradcy3.
Podstawą dalszych rozważań są przede
wszystkim doświadczenia z monitoringu i ewaluacji
150 projektów poradnictwa prawnego i obywatelskiego, zrealizowanych w ramach Programu „Obywatel i Prawo” w latach 2002–2013 przez organizacje społeczne dzięki grantom przekazanym przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Instytutu Spraw Publicznych4. W dalszej
części artykułu ograniczę się do opisu sposobu działania podmiotów trzeciego sektora i studenckich poradni prawnych, które brały udział w tym programie.
Jak się wydaje, zasięg i skala działań zrealizowanych projektów upoważniają do wyciągnięcia ogólnych wniosków na temat pozarządowych organizacji poradniczych.
Jakość a standardy zewnętrzne

Poruszając temat jakości usług poradniczych i informacji prawnych świadczonych przez trzeci sektor, nie
można pominąć kwestii zewnętrznej standaryzacji takich usług. Jest to jeden z możliwych sposobów nacisku na pracę prowadzoną w poszczególnych organizacjach w kierunku ujednolicenia działań, a tym samym
poprawy jakości usług przez przestrzeganie określonych kanonów. Obecnie szczególną rolę w kwestii standaryzacji prowadzonych usług poradnictwa
prawnego i obywatelskiego odgrywają w Polsce dwie
organizacje infrastrukturalne: Związek Biur Porad
Obywatelskich i Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, stanowiące źródło standardów dla organizacji zrzeszonych w sieciach biur porad obywatelskich i dla studenckich poradni prawnych5. Aby
przystąpić do sieci, należy spełnić warunki określone przez odpowiednią organizację infrastrukturalną.
Podmiot, stając się organizacją sieciową, jest zobowiązany do przestrzegania jej standardów, ostatecz-

zarządzanie

strona 96

ną sankcją za niespełnianie kanonów jest zaś wykluczenie z sieci.
Zewnętrzne standardy to jedna z możliwości wskazania głównych wzorców, które mają znaczenie dla jakości usług świadczonych przez organizacje. Druga wiąże się z wewnętrznymi narzędziami
zarządzania jakością, stosowanymi przez organizacje niezależnie od tego, czy należą do sieci, czy też nie,
choć niekiedy równolegle czerpią wzorce z obowiązujących je standardów zewnętrznych. Innymi słowy, jest możliwe prowadzenie działań na rzecz jakości bez odgórnej standaryzacji usług – mamy wtedy
do czynienia z wewnętrznymi działaniami organizacji
na rzecz jakości, które także można określić mianem
standardów, tyle że własnych. W praktyce obie metody zapewniania odpowiedniej jakości usług poradniczych – zewnętrzne standardy i wewnętrzna dbałość o jakość – mogą się na siebie nakładać. Różnicuje
je przede wszystkim to, jaki podmiot prowadzi kontrolę nad tymi działaniami – w wypadku standardów
w pierwszym rozumieniu jest to podmiot zewnętrzny,
w wypadku wewnętrznego zapewniania jakości proces planuje i nadzoruje sama organizacja. W dalszej
części niniejszego artykułu nie różnicuję przykładów
działań na rzecz jakości na zewnętrzne i wewnętrzne.
W tym miejscu należy również wspomnieć, że
całościowo – biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek „branży” poradnictwa prawnego i obywatelskiego – zmierzono się z tematyką standardów dla usług
poradniczych w dokumencie powstałym w wyniku prac grupy roboczej projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla
poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”6.
Proponowany i opisywany tam katalog podstawowych standardów obejmuje: bezpłatność i dostępność
usług, rzetelność, jakość, poufność, samodzielność
klienta, informację o udzielanej pomocy, zgłaszanie
skarg i uwag, formę świadczenia usług, konflikt interesów, osoby świadczące, organizację podmiotu
świadczącego.

3
S. Burdziej, M. Dudkiewicz: Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013, s. 62–63. Stanisław Burdziej przedstawia typologię beneficjentów poradnictwa prawnego i obywatelskiego, dzieląc ich na „świadomych klientów”
i „nieśmiałych petentów” – http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPBeneficjencifinal16.04.13.pdf [dostęp: 29 listopada 2013 roku].
4
Więcej o Programie „Obywatel i Prawo” na stronie internetowej Instytutu Spraw Publicznych: http://www.isp.org.pl/OiP.
5
Szerzej o standardach Związku Biur Porad Obywatelskich i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych pisze w tym numerze specjalnym kwartalnika
„Trzeci Sektor” Marta Święcka.
6
System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa, Warszawa 2013,
s. 92–104 – http://www.ppio.eu.
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Jakość usług jest związana przede wszystkim z procesem ich świadczenia i personelem zaangażowanym
w ten proces. Z tego wynikają dwa podstawowe aspekty
zarządzania jakością:
–– organizacja świadczonych usług (począwszy od zasad współpracy z klientem, zasad prowadzenia dokumentacji, na komunikacji w zespole czy na nadzorze
kończąc),
–– kompetencje kadry – zarówno „twarde”, czyli o charakterze stricte merytorycznym, jak i „miękkie”, czyli
o charakterze społecznym, komunikacyjnym.
Jak się wydaje, należy odrębnie potraktować
takie narzędzia zarządzania (wewnętrze i zewnętrzne), jak monitorowanie i ocena (ewaluacja), są one bowiem nie tylko składnikiem wpływającym bezpośrednio na jakość usług, ale także narzędziem zarządzania
w szerszym rozumieniu, mającym na przykład zapewniać informacje zwrotne dotyczące osiągniętych celów czy rezultatów i wskazywać możliwe kierunki modyfikacji działań. Z tego względu skupię się głównie na
dwóch wymienionych wyżej zagadnieniach, czyli organizacji usług i kapitale ludzkim.

Kopie dokumentacji wydanej klientowi są archiwizowane wraz z kartą sprawy. Jeśli nie dołącza się tej dokumentacji, to każdorazowo się opisuje, jakie dokumenty zostały przygotowane. Niekiedy przed udzieleniem
porady jest wymagane podpisanie przez klienta dokumentów formalnie warunkujących udzielnie pomocy – o różnym charakterze. Dokumenty te mają na celu albo potwierdzenie stanu faktycznego (na przykład
oświadczenie o trudnej sytuacji materialnej beneficjenta), albo poinformowanie otrzymującego poradę o różnych kwestiach dotyczących trybu udzielania porady
i uzyskania od niego zgody na ten tryb (na przykład zgoda na udzielenie porady przez wolontariusza). Cel dokumentu może być także czysto informacyjny (na przykład
informacja o źródle finansowania porady). Informowanie beneficjentów o tym, kto finansuje działania organizacji, jest z zasady wymagane przez sponsorów.
Większość organizacji, sięgając po wzory dokumentów, na przykład pism procesowych i wniosków, korzysta z profesjonalnego oprogramowania
przeznaczonego dla prawników, stale aktualizowanego. Oprócz wzorów pism zainteresowanym klientom
są również udostępniane materiały dotyczące problemów prawnych: ulotki, broszury informacyjne, wydruki przepisów.

Organizacja świadczonych usług
Większość organizacji pozarządowych, które profesjonalnie świadczą usługi poradnictwa prawnego
i obywatelskiego, opracowała zasady jego prowadzenia w formie wewnętrznych regulaminów udzielania
porad. Regulaminy opisują, jak jest zorganizowane poradnictwo i czego może oczekiwać klient.
Poradnictwo wymaga prowadzenia dokumentacji i jej archiwizacji. Odbywa się to w różnych formach,
mimo jednak odmienności między organizacjami wyłania się pewna powtarzalna, wspólna dla wszystkich sekwencja działań. Przeważnie jest prowadzona ogólna
ewidencja wszystkich zgłoszeń klientów i porad osobistych, ale są także odnotowywane informacje na temat
porad telefonicznych. Porady udzielane mailowo są archiwizowane w formie elektronicznej. Sama ewidencja
może przybrać formę zeszytu przyjęć, bazy danych lub
zeszytu dyżurów. Dla każdego klienta jest ponadto zakładana oddzielna dokumentacja. Poszczególne sprawy
mają swoją kartę informacyjną z podstawowymi informacjami o sprawie, danymi osobowymi, opisanymi okolicznościami udzielenia porady, a także treścią porady.

Podnoszenie kompetencji członków zespołu
W organizacjach pozarządowych porad udzielają osoby
o wykształceniu zarówno prawniczym, jak i niezwiązanym z prawem (paralegals), w tym wolontariusze. Szkolenia są jednak potrzebne nie tylko niedoświadczonym
doradcom, którzy dopiero zaczynają świadczyć porady prawne i obywatelskie, gdyż kształcenia ustawicznego w branży poradniczej wymagają także osoby doświadczone, aby zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę,
w tym profesjonalni prawnicy. Ci ostatni, szczególnie
rozpoczynając współpracę z podmiotami trzeciego sektora, czują przede wszystkim potrzebę rozwoju w zakresie technik interpersonalnych i komunikacyjnych, żeby
móc dostosować się do potrzeb klientów organizacji,
różniących się istotnie na przykład od klientów korporacyjnych, zamawiających usługi w kancelariach prawnych. Ze względu na specyfikę klienta – często nie tylko
nierozumiejącego hermetycznego języka prawniczego,
ale także nieumiejącego opowiedzieć o swoim problemie jako problemie prawnym – doradca musi być w stanie wysłuchać i doradzić tak, aby „nieobyty” klient zrozumiał treść porady i potrafił z niej skorzystać.

Główne aspekty praktyki zarządzania
jakością
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Kilka dobrych praktyk organizowania działalności poradniczej
–– Zasady pracy organizacji i doradców są spisane w formie regulaminu lub innych uregulowań i udostępniane klientowi przed
rozpoczęciem procesu udzielenia porady, a także zamieszczane
na stronie internetowej lub w siedzibie organizacji.
–– Organizacja ma opracowane własne wzory dokumentacji, systematyczny sposób jej prowadzenia i zasady archiwizacji.
–– Porady są udzielane w wydzielonym miejscu, umożliwiającym
zachowanie poufności sprawy i zapewnienie szacunku dla intymności klienta.
–– Porada jest udzielana po uprzedniej wstępnej konsultacji telefonicznej lub mailowej albo po spotkaniu osobistym z osobą pierwszego kontaktu. Osoba ta klasyfikuje problem, przyjmuje dokumenty, zakłada dokumentację sprawy i umawia klienta z doradcą
udzielającym porad w biurze na konkretny dzień i konkretną godzinę (lub informacji i porady udziela się „od ręki”).
–– Do zadań jednego doradcy należy całościowe prowadzenie
sprawy powierzonej przez danego klienta – od początku do jej
zakończenia – i monitorowanie jej przebiegu.
–– W każdym wypadku, jeśli sprawa wymaga ponownej konsultacji, jest możliwość poprowadzenia jej przez dowolnego doradcę,
który korzysta z karty sprawy przygotowanej przez poprzednika.
–– Oprócz porad stacjonarnych istnieje możliwość udzielenia porady w miejscu, w którym przebywa osoba potrzebująca porady
(na przykład dom, szpital, zakład karny).

przykład „sekcja rodzinna”, w której doradcami są osoby specjalizujące się w poradnictwie prawnym i psycholog.
–– Organizacja utrzymuje kontakty z innymi organizacjami poradniczymi, szczególnie zajmującymi się doradztwem specjalistycznym, na przykład prawami dzieci krzywdzonych, prawem
antydyskryminacyjnym, prawami pacjenta czy innym rodzajem
wsparcia obywateli, na przykład mediacją, w celu prowadzenia
stałych konsultacji trudniejszych spraw z danej dziedziny lub
przekazywania spraw klientów7.
–– Forma poradnictwa jest dostosowana do specyfiki klientów. Są
na przykład grupy, dla których szczególnie ważna jest anonimowość – wtedy w większym zakresie porad można udzielać telefonicznie i za pośrednictwem Internetu. Są również grupy, które
potrzebują nie tylko dotarcia doradcy do ich miejsc zamieszkania, ale nawet dotarcia do istoty samych problemów prawnych
członków tej grupy, na przykład w ramach pomocy zaufanego
członka ich społeczności.
–– Organizacja opracowuje własne poradniki czy informacje
prawne, w przystępnej formie językowej, i zamieszcza je na
stronach internetowych. Niekiedy równolegle są zamieszczane na stronach internetowych odpowiedzi na najczęściej zadawane i najistotniejsze zapytania prawne, z którymi stykają
się pracownicy organizacji. Ważna jest aktualizacja zamieszczanych informacji.

–– Udzielający porady ma do pomocy wolontariusza, który pomaga przy wypełnianiu i sporządzaniu dokumentacji, kontaktach
z klientem, a także w sprawach technicznych.

–– Bazy danych o charakterze zbiorów danych osobowych są zarejestrowane w ogólnokrajowym rejestrze zbiorów danych osobowych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
zgodnie z obowiązującym prawem.

–– Są wydzielone specjalne sekcje tematyczne, czyli minizespoły specjalizujące się w określonych tematach i problemach, na

–– Organizacja jako osoba prawna ubezpiecza się dobrowolnie od
odpowiedzialności cywilnej.

Źródło: Opracowanie własne.

W sytuacji współpracy z wolontariuszami, co
jest cechą charakterystyczną trzeciego sektora, występuje również zawsze poważny problem, jakim jest
duża rotacja kadry poradniczej. Ciągłe szkolenia dla
wolontariuszy są więc niezbędne, aby utrzymać wysoki poziom usług.
W zależności od potrzeb i możliwości, szkolenia mogą być zewnętrzne i wewnętrzne – prowadzone przez pracowników organizacji. Te ostanie są przeznaczone głównie dla wolontariuszy i dotyczą przede
wszystkim następujących tematów: metodyka pracy
z klientami, kontakty interpersonalne, praca z klientem trudnym i roszczeniowym, praktyczne aspekty
głównych dziedzin prawa, inne kwestie praktyczne (posługiwanie się bazą danych czy umiejętność skutecznego kontaktu z instytucjami administracji publicznej).

7

Pozostałe szkolenia służące bieżącej pracy poradniczej dotyczą przede wszystkim podnoszenia kwalifikacji z różnych dziedzin prawa i poszerzania zakresu wiedzy osób świadczących porady o nowe elementy,
na przykład procedury mediacyjne.
Wśród metod podnoszenia kwalifikacji zespołu
doradców – oprócz szkoleń – można wymienić:
–– wizyty studyjne i staże w innych podmiotach poradniczych, o większym doświadczeniu oraz większych zasobach instytucjonalnych i kadrowych
lub specjalizujących się w określonej problematyce, które są okazją do obserwacji innych rozwiązań organizacyjnych, a także poszerzenia wiedzy
doradców,
–– organizowanie spotkań w szerszym gronie specjalistów, z udziałem ekspertów zewnętrznych, w formu-

Wykaz organizacji poradniczych według obszaru świadczonej pomocy można odnaleźć na stronie internetowej: http://www.mapaporadnictwa.org.
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le seminariów czy konferencji tematycznych dotyczących danej problematyki.

Wolontariusze i nowi doradcy
Dobrą praktyką w organizacjach pozarządowych jest
opracowywanie własnych procedur naboru i systemu
szkoleń dla wolontariuszy, a także ich oceny. Możliwe
jest również zaproponowanie wolontariuszom czytelnej – realizowanej według określonych z góry kryteriów
– ścieżki kariery czy awansu. Przykładem może być następująca procedura naboru i nabywania doświadczenia: wolontariusze są przyjmowani na podstawie pisemnej ankiety i rozmowy kwalifikacyjnej, odbywają
szkolenia teoretyczne – z zasad i procedur obowiązujących w organizacji, następnie przechodzą okres próbny,
biorąc udział w organizacji pracy biura, później asystują doradcy lub obserwują udzielanie porady przez doświadczonego doradcę, a dopiero (ewentualnie) w dalszej kolejności sami udzielają porad – pod bezpośrednim
nadzorem doradcy (na przykład w formie pisemnej lub
w jego obecności). W trakcie współpracy, w zależności
od stopnia zaawansowania
wolontariusza, dochodzą
inne szkolenia o charakterze merytorycznym – na tematy prawne czy dotyczące
kontaktów z klientem.
Niektóre organizacje, przeważnie przy okazji prowadzonych szkoleń
i warsztatów wewnętrznych, opracowują własne
materiały
przeznaczone
dla wolontariuszy i doradców, przystępne językowo
i zrozumiałe, na przykład
w formie skryptów, przybliżające różne zagadnienia prawne. Ważnym elementem w pracy organizacji
poradniczej jest nabywanie doświadczenia w praktyce
pracy z klientem pod okiem doświadczonego doradcy.
Szczególnie w sytuacji początkujących doradców praktykuje się doradzanie klientom w parach. Regularne
spotkania wolontariuszy z osobą nadzorującą ich pracę
(zwykle z koordynatorem) i z opiekunem merytorycznym pozwalają na bieżąco omawiać kwestie organizacyjne i rozpatrywać sprawy klientów, które wymagają
konsultacji.
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Wsparcie, monitoring i ocena
świadczonych usług

Istnieje wiele form doskonalenia pracy doradców branży poradniczej – związanych z komunikacją w zespole,
z nadzorem nad jakością udzielanych porad i z dostosowywaniem treści porady do potrzeb klientów – które
są praktykowane w organizacjach pozarządowych. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:
–– Konsultacje wewnętrzne – rozwiązywanie problemów klientów odbywa się w ramach konsultacji
z większą grupą pracowników, na zapleczu, bez obecności klienta.
–– Wszystkie udzielane porady przechodzą wewnętrzną
kontrolę merytoryczną przeprowadzaną przez prawnika (superwizora), który nadzoruje przebieg udzielonej porady według dokumentacji sprawy. Czasami – porady pisemne udzielane przez wolontariuszy
– jest wymagana kontrasygnata tutora.
–– Regularne superwizje – konsultowanie się i wzajemne ocenianie pracy poszczególnych osób w zespole – wprowadzone na wzór
zespołów psychologów czy
grup trenerów. Superwizje są okazją do przekazywania posiadanego know-how, wzajemnego uczenia
się sprawdzonych technik,
mogą mieć również charakter bardziej analityczny, dotyczący konkretnych
spraw. Superwizje sprawdzają się także jako narzędzie wspierające członków
zespołu w – często obciążającej psychicznie – pracy poradniczej. Zespoły superwizyjne nie muszą się
składać wyłącznie z doradców niemających doświadczenia prawniczego, równie dobrze mogą to być zespoły prawników czy zespoły mieszane. Superwizje powinny odbywać się cyklicznie, na przykład raz
w miesiącu.
–– Przyjmowanie klientów przez doradców w parach
– doradcy mogą się wówczas uzupełniać, wspierać
i nadzorować wzajemnie swoją pracę.
–– Praca nad daną sprawą w kilkuosobowych zespołach,
w których skład wchodzą osoby o różnych profe-

Stały rozwój osób
świadczących porady
i ciągłe szkolenia
dla wolontariuszy są
niezbędne, aby utrzymać
wysoki poziom usług
poradniczych

j
-
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sjach, uzupełniające wzajemnie swoje kompetencje,
na przykład pracownik pierwszego kontaktu, prawnik, pracownik socjalny, psycholog, pedagog.
–– Korzystanie z konsultacji zewnętrznych, prowadzonych przez prawników praktyków czy innych specjalistów, odbywających się w różnych formach, na
przykład przez: włączenie do działań poradniczych
jako stałego konsultanta profesjonalnego prawnika, dzięki któremu doradcy mogą konsultować sprawy klientów (istotna może być przy tym szczególnie praktyka sądowa danego prawnika, która często
przekłada się na efektywność w rozwiązywaniu trudniejszych spraw), włączenie innych specjalistów, na
przykład psychologa, pracownika socjalnego, którzy
mogą konsultować sprawy, w dalszej perspektywie
zaś – pracować bezpośrednio z klientami w formie
indywidualnej lub grupowej (na przykład w wyznaczony dzień doradcy mają możliwość umawiania dodatkowych indywidualnych spotkań swoich klientów
z innymi specjalistami w sprawach o skomplikowanym stanie prawnym czy o złożonym charakterze,
wymagających skorzystania z innych form pomocy,
jak prawna czy psychologiczna).
Monitoring i ewaluacja działań organizacji są niezbędnymi elementami profesjonalnego zarządzania. Badania ilościowe poradnictwa prawnego i obywatelskiego, przeprowadzone przez Instytut
Spraw Publicznych w 2012 roku, wskazują, że jedynie 8% podmiotów niepublicznych monitoruje dalszy przebieg sprawy osoby, która zgłosiła się po poradę
lub informację8. Na pytanie: „Czy sprawdzają Państwo
w jakikolwiek sposób jakość świadczonych usług poradniczych?” 61% organizacji niepublicznych odpowiedziało twierdząco, a jako najczęściej podawane
przykłady stosowanych narzędzi wymieniano: ankietę,
rozmowę, zadowolenie klientów, którzy polecili usługi
danego podmiotu innym osobom9.
Doświadczenia wynikające z realizacji Programu „Obywatel i Prawo” są zgodne z powyższymi danymi. W miarę możliwości kadrowych i finansowych niektóre organizacje podejmują pewne działania
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monitorujące i ewaluacyjne, przeważnie poddając ocenie klientów porady i szkolenia za pomocą samodzielnie skonstruowanych ankiet. Trzeba jednak zauważyć,
że ocena klientów jest z definicji subiektywna, klient
bowiem zwykle nie jest w stanie dokonać trafnej oceny merytorycznej, szczególnie nie znając rezultatu porady, o ocenie zaś mogą decydować inne, pozamerytoryczne czynniki. Subiektywnej ocenie sprzyja brak
dystansu czasowego do zdarzenia poddawanego ocenie. Ocena zewnętrzna, z pewnością bardziej obiektywna, jest jednak przede wszystkim kosztowna. Rozwiązaniem najbardziej dostępnym, które może przynieść
długofalowe korzyści, wydaje się sięgnięcie po profesjonalną pomoc w celu skonstruowania zasad i narzędzi wewnętrznej oceny. W zarządzaniu jakością organizacji poradniczej opracowanie wewnętrznych
kryteriów stałego monitorowania jej pracy i kryteriów
jej wewnętrznej oceny wydaje się niezbędnym minimum. Problematyka adekwatnej i realnej oceny porad
i pracy doradców jest jednak bardzo złożona i wykracza
poza temat niniejszego artykułu10.
Charakter organizacji pozarządowej – podmiotu dążącego do pełnienia misji społecznej – sprawia niekiedy, że ma ona specyficzną kulturę zarządzania, opartą nie na procedurach, ale raczej na dobrej
woli i poświęceniu. W wypadku prowadzenia poradnictwa prawnego i obywatelskiego – w dłuższej perspektywie, przy założeniu utrzymania wysokiego poziomu
tych usług – takie podejście jednak nie wystarcza. Niezbędne jest określenie z góry procedur i zasad oraz posługiwanie się nimi w codziennej praktyce poradniczej.
Doświadczenia z realizacji Programu „Obywatel i Prawo” pozwoliły zaobserwować praktyki zarządzania jakością w poradniczych organizacjach pozarządowych. To, co charakterystyczne, to ich indywidualne
i elastyczne podejście do tego tematu, zależne często od
uwarunkowań zewnętrznych. Niekoniecznie przekłada się to na planowe podejście do działań na rzecz jakości, jest bowiem w większym stopniu związane z różnymi ograniczeniami, spowodowanymi głównie brakiem
dofinansowania.

8
G. Makowski (red.): Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Raport cząstkowy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013,
s. 88 – http://isp.org.pl/uploads/filemanager/pliki/poradnictwo/RaportISPUsugodawcy14.03.13.pdf [dostęp: 23 stycznia 2014 roku].
9
Ibidem, s. 87.
10
Por. Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Warszawa 2012, s. 409–437
– http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie/produkty/58-raport-z-analizy-danych-zastanych [dostęp: 28 listopada 2013 roku].
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społeczny
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Działalność
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dr hab. Jolanta Arcimowicz
Obywatelski monitoring jest ważnym elementem kształtowania zaufania
społecznego do wymiaru sprawiedliwości, a społeczna kontrola sądów, w tym
monitoring pracy sądów i sędziów przez organizacje strażnicze, pozytywnie wpływa
na przejrzystość, efektywność i kulturę sądzenia.

ǛǛAutorka jest socjologiem,

adiunktem w Katedrze
Socjologii i Antropologii
Obyczajów i Prawa
w Instytucie Stosowanych
Nauk Społecznych
Uniwersytetu
Warszawskiego, członkiem
Polskiego Towarzystwa
Socjologicznego.
Interesuje się
zagadnieniami z zakresu
socjologii prawa, władzy
i polityki.

B

adania socjologiczne nad sądami mają w Polsce długą tradycję (między innymi Adam Podgórecki, Jacek Kurczewski, Małgorzata Fuszara, Maria Borucka-Arctowa, Krzysztof Pałecki, Grażyna Skąpska, Anna Turska)1, ale dopiero po 1989 roku, wraz z rozwojem organizacji pozarządowych, zasięg i zakres
tych badań, przede wszystkim zaś ich wyniki – szeroko dostępne, publikowane i komentowane w mediach – stały się przedmiotem licznych debat, dyskusji i sporów.
W ostatnich latach uwagę środowiska sędziowskiego i – na razie w ograniczonym zakresie
– opinii publicznej skupiają raporty Fundacji Court Watch Polska, powstałej w 2010 roku
1
Por. na przykład: A. Podgórecki: Socjologia prawa, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962; idem: Sądy robotnicze jako eksperyment socjologii prawa, [w:] Elementy socjologii prawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 1990; J. Kurczewski: Spór i sądy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1982; M. Fuszara: Rodzina w sądzie,
Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
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klasycznej organizacji strażniczej (tak zwane watchdog
organizations istnieją w wielu krajach o długich tradycjach demokratycznych), która za główny cel działalności przyjęła poprawę funkcjonowania polskiego sądownictwa przez rozwój i wzmocnienie obywatelskiego
monitoringu sądów2. Obywatelska (społeczna) kontrola
działań władzy, także trzeciej władzy, ma swoje umocowanie między innymi w normach konstytucyjnych, ustawach i prawie międzynarodowym. Obywatele w roli „sądowych obserwatorów”, jak
możemy przeczytać w jednym z raportów Fundacji
Court Watch Polska, nie reprezentują żadnej ze stron,
ale „monitorują przebieg
postępowania ze szczególnym uwzględnieniem pracy sądu (sędziów i pracowników sądu), przestrzegania
praw przysługujących stronom postępowania, sposobu traktowania stron oraz
warunków, w jakich stają
one przed sądem”3. Działalność strażnicza, zwłaszcza
dotycząca szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, nie jest w Polsce czymś zupełnie nowym. Podobne inicjatywy były
wcześniej podejmowane między innymi przez Helsińską Fundację Praw Człowieka – na przykład w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku absolwenci i uczestnicy zajęć organizowanych przez tę organizację w ramach
Szkoły Praw Człowieka byli często proszeni o obserwację konkretnych spraw sądowych (ważnych ze względu
na podejmowaną problematykę, zainteresowanie mediów czy precedensowy charakter), jednocześnie fundacja rozwijała i doskonaliła systematyczny monitoring,
obejmujący nie tylko konkretne sprawy, ale także ocenę działalność sądów. Warto w tym miejscu wspomnieć
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program „Courtwatch – obserwator sądu” (zrealizowany w 2004 roku), ocenę efektywności sądów zaprezentowaną w raporcie Efektywność polskiego sądownictwa
w świetle badań międzynarodowych i krajowych z 2010
roku4 czy obywatelski monitoring kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego (przeprowadzony
w 2007 roku)5. Przełomowe dla obrazu funkcjonowania
polskiego sądownictwa były badania prowadzone przez
Helsińską Fundację Praw Człowieka pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku
i opublikowane w raporcie
Monitoring warunków pracy sądów rejonowych z 1998
roku6. Określiły one standardy sądowego monitoringu, wyznaczyły ponadto cele
i metodologię badań (na
przykład karty sali rozpraw,
pomieszczenia aresztanckiego czy sekretariatu).
Warto przytoczyć najważniejsze wnioski i obserwacje poczynione przez autorów raportu z 1998 roku,
do tych badań i metodologii
nawiązują bowiem bezpośrednio autorzy raportów
Fundacji Court Watch Polska. Niniejszy artykuł nie ma jednak na celu szerokiej
analizy wyników badań Fundacji Court Watch Polska,
nie aspiruje także do pogłębionej refleksji nad stanem
sądownictwa w Polsce ( jest dostępnych wiele publikacji
na ten temat, zawierających diagnozy i rekomendacje),
zawiera bowiem jedynie krótką charakterystykę działań i badań prowadzonych przez stosunkowo nową organizację strażniczą, której aktywność stała się podstawą tworzonego ruchu społecznego. Pokazuje również,
jak obecnie zwykli obywatele – „sądowi obserwatorzy”
– postrzegają i oceniają infrastrukturę, organizację i codzienną działalność sądów.

Uaktywnienie obywateli
i zachęcenie do działań
kontrolnych przez obecność
na rozprawach służy także
celom edukacyjnym,
w tym kształtowaniu
postawy zaufania do sądów
i sędziów

2
Szerzej o Fundacji Court Watch Polska, jej działalności, realizowanych projektach badawczych i publikowanych raportach z badań – por. http://www.courtwach.pl.
3
B. Pilitowski, S. Burdziej: Obywatelski monitoring sądów rejonowych 2010/2011. Raport z badań, Fundacja Court Watch Polska, Toruń 2011, s. 27.
4
J. Bełdowski, M. Ciżkowicz, D. Sześciło: Efektywność polskiego sądownictwa w świetle badań międzynarodowych i krajowych, Warszawa 2010 – http://
www.for.org.pl/upload/nowy_wymiar_sprawiedliwosci/sady_raport2_popr1.pdf [dostęp: 23 lutego 2014 roku].
5
Ł. Bojarski: Obywatelski monitoring kandydatów na sędziów. Raport z projektu monitoringu wyborów do Trybunału Konstytucyjnego w 2006 r., Fundacja
im. Stefana Batorego, Warszawa 2007.
6
Ł. Bojarski, J. Swaton: Monitoring warunków pracy sądów rejonowych. Raport z monitoringu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa, październik
1998 roku.
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Wspomniany raport Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka z 1998 roku koncentrował się na kondycji sądów (warunkach materialnych, organizacyjnych
i technicznych), opisywał także realizację praw podstawowych, w tym prawa do jawnego, sprawiedliwego i sprawnego rozstrzygania spraw obywateli. Badania przeprowadzono na próbie reprezentatywnej, która
objęła 39 sądów rejonowych (wylosowanych z ogólnej
liczby 290 istniejących w tym czasie sądów rejonowych). Opisywany wówczas obraz kondycji polskiego
sądownictwa jest bardzo pesymistyczny, a kilka poniższych obserwacji czyni rzeczywistość końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku bardziej namacalną. Wśród
badanych w tamtym czasie sądów blisko jedna czwarta wymagała natychmiastowego podjęcia prac remontowych ze względu na zły stan budynków, prawie połowa (44%) miała tylko jedno wejście, z którego korzystali
klienci, pracownicy i osoby pozbawione wolności doprowadzane do sądu, w jednej trzeciej budynków sądowych przeważały sale o powierzchni do 30 metrów kwadratowych, tylko 16% sal miało nagłośnienie. Co istotne,
w żadnym z badanych budynków sądów nie stosowano
technicznych środków ochrony (wykrywacze metali,
taśmociągi, kamery), skandaliczne były również – zdaniem autorów raportu – warunki w pokojach aresztanckich. Podobnie źle oceniano wyposażenie pomieszczeń
technicznych i sekretariatów (na przykład w 69% sekretariatów nie było komputerów, jeśli zaś stanowiły one
element wyposażenia, to służyły głównie jako maszyny do pisania). „Gdyby sędzia miał komputer – czytamy w raporcie – oszczędziłoby to pracy i jemu, i sekretariatowi. Dziś często sędzia pisze ręcznie, sekretarka
przepisuje tekst na maszynie, sędzia go sprawdza i nanosi poprawki. Te same uwagi dotyczą przestarzałego
sposobu protokołowania – ręcznego lub na starych, zagłuszających przebieg rozprawy maszynach. Polscy sędziowie tracą w ten sposób wiele cennego czasu. Konsekwencją jest oczywiście dramatyczne wydłużenie czasu
postępowania”7. Standardem był także brak ławek czy
krzeseł dla klientów, większość sądów nie miała miejsc
do napisania pisma (75%) i wydzielonego biura podawczego, w większości nie było również telefonów publicznych (66%), niemal we wszystkich (95%) brakowało zaś
udogodnień niezbędnych dla osób niepełnosprawnych.
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W takich warunkach działała większość ówczesnych sądów i z taką sądową rzeczywistością stykali się klienci tej instytucji. W zakończeniu raportu, wśród kwestii
wymagających natychmiastowego działania, wymieniano między innymi konieczność zapewnienia rzeczywistej ochrony budynków i sal sądowych, przeprowadzenie pilnych remontów podupadających budynków
i lokali, wyposażenie korytarzy sądowych w miejsca siedzące dla klientów, zapewnienie w każdym z budynków
dostępu do publicznych toalet, przede wszystkim jednak
– uczynienie budynków sądowych przyjaznymi dla osób
niepełnosprawnych.
Przedstawione wyżej informacje, zwłaszcza zestawione z wynikami badań Fundacji Court Watch Polska prowadzonych w latach 2010–2013, pokazują skalę
(r)ewolucji, jaka się dokonała w polskich sądach od końca
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obraz sądów i sędziów
rekonstruowany przez Fundację Court Watch Polska jest
tym bardziej interesujący, że powstał na podstawie obserwacji codziennej pracy sądów przez zwykłych obywateli.
Uaktywnienie obywateli i zachęcenie do działań kontrolnych przez obecność na rozprawach służy także celom
edukacyjnym, w tym kształtowaniu postawy zaufania do
sądów i sędziów. Wolontariusze zaangażowani przez fundację to ludzie młodzi, głównie studenci i uczniowie klas
maturalnych, z których zdecydowana większość (70%)
przed przystąpieniem do programu Obywatelski Monitoring Sądów nigdy nie była w sądzie8. Można powiedzieć,
że – poza stereotypami i wyobrażeniami budowanymi na
podstawie medialnych przekazów – osoby te przychodzą do sądów nieobciążone wiedzą prawniczą, a podstawowe pytanie, na które starają się odpowiedzieć, brzmi:
„Jak instytucja sądu działa w codziennym, rutynowym
trybie?”. Przedstawione przez Fundację Court Watch
Polska liczby przeszkolonych obserwatorów, obserwatorów aktywnych i przeprowadzonych obserwacji pokazują, że idea ruchu społecznego kontrolującego trzecią władzę ma nie tylko solidne podstawy, ale jest także faktem.
W latach 2010–2013 fundacja przeszkoliła ponad 1 tysiąc
obserwatorów sądowych, blisko 1 tysiąc osób wzięło aktywny udział w monitoringu sądów, przeprowadzono ponad 14 tysięcy obserwacji w około 300 sądach (głównie
rejonowych, choć wśród badanych instytucji są również
sądy apelacyjne, okręgowe i administracyjne). Nie ma na

Ibidem, s. 41.
Warto również dodać, że Fundacja Court Watch Polska ma w planach większe zróżnicowanie profilu obserwatorów przez aktywny udział w projekcie osób
starszych. Ma temu służyć między innymi nawiązanie współpracy z uniwersytetami trzeciego wieku.
7

8
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mapie Polski województwa wyłączonego z obywatelskiej
kontroli sądów i sędziów, choć są takie regiony, w których – między innymi ze względu na współpracę fundacji z różnymi instytucjami (na przykład uczelniami wyższymi i liceami) – liczba przeprowadzonych obserwacji
jest wyższa (na przykład województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, śląskie, małopolskie). Prowadząc badania, obserwatorzy wypełniają specjalne kwestionariusze, z których
jeden zawiera pytania dotyczące infrastruktury (oznaczenie budynku sądu, techniczne środki ochrony, działanie biura obsługi interesantów, dostosowanie budynków
do potrzeb osób niepełnosprawnych), drugi zaś jest poświęcony wyłącznie rozprawie. Jak piszą autorzy raportu, zawiera on „pytania o dostępność informacji o miejscu i czasie jej rozpoczęcia, zgodność harmonogramu
wokandy z rzeczywistym porządkiem rozpraw (zwłaszcza to, czy rozprawa faktycznie się odbyła), punktualność rozpoczęcia rozprawy, reakcje sędziego na obecność publiczności (obserwatora), stosunek sędziego do
stron oraz stopień przygotowania sędziego do rozprawy”9. Zebrane obserwacje wraz z informacjami z pogłębionych wywiadów przeprowadzonych z sędziami, prokuratorami, pracownikami sekretariatów i biur obsługi
interesantów stanowią podstawę materiału badawczego prezentowanego w raportach fundacji. Wprawdzie
ich autorzy zastrzegają, że nie jest to „reprezentatywny
obraz polskiego sądownictwa dzisiaj”, niemniej jednak
wskazują widoczne w sądach problemy lub trudności,
z którymi stykają się klienci. Co istotne, usunięcie mankamentów na ogół nie wymaga rozwiązań legislacyjnych
lub systemowych, ale raczej zmiany mentalności aktorów prawnych (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych) czy – szerzej – zmian kultury organizacyjnej sądownictwa.
Budowany na podstawie raportów obraz kondycji polskiego sądownictwa warto rozpocząć od opisu infrastruktury. Wyniki przedstawione w trzeciej edycji badań Fundacji Court Watch Polska nieznacznie się różnią
od rezultatów badań z 2011 i 2012 roku, dlatego ostatni raport można uznać za swoistą egzemplifikację dotychczasowych doświadczeń (zawiera wiele odwołań
do wcześniejszych ustaleń i wyników). W opisywanym
cyklu badań przeprowadzono łącznie 498 obserwacji

9
10
11

varia
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infrastruktury sądów (ogółem 123 budynki), analizie poddano zaś 34 siedziby sądów (zdecydowano się
uwzględnić obserwację danego budynku przeprowadzoną przez co najmniej troje wolontariuszy). W grupie badanych sądów właściwie wszystkie (96%) mają czytelne
tablice informacyjne na budynkach, w większości (86%)
są bramki do wykrywania metali („Wykrywacze metalu – piszą autorzy raportu – znajdują się na wyposażeniu większości polskich sądów. Dysponują nimi niemal
wszystkie sądy w większych miejscowościach, brakuje
ich natomiast w co dziesiątym budynku sądu, mieszczącego się w mniejszej lub średniej miejscowości”10), zdecydowana większość sądów (76%) ma wejścia dostępne dla
osób niepełnosprawnych (instytucje, które nie zapewniają takich ułatwień, przesyłały na przykład następujące
wyjaśnienia: „W związku z faktem, iż Sąd Rejonowy w [...]
nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osoba chcąca załatwić sprawę w Sądzie może
umówić swoją wizytę telefonicznie pod nr tel. [...]. Ponadto osoba niepełnosprawna ruchowo może dostać się
do budynku Sądu poprzez wejście usytuowane od strony
parkingu”11), w ponad połowie badanych sądów (61%) nie
ma przeszkód architektonicznych utrudniających poruszanie się wewnątrz budynku, w większości są biura obsługi interesantów (75%). Z prowadzonych obserwacji
wynika także, że we wszystkich sądach (98%) klienci mają do czynienia z czytelną i aktualną wokandą, zdecydowana większość (75%) ma również elektroniczną wokandę, w około 40% sądów są wydzielone miejsca do czytania
akt, a jeśli są toalety dostępne dla klientów sądu (niestety, nadal nie jest to standard), to zdecydowana większość
z nich (80%) jest czysta i dobrze wyposażona. Nie formułowano poważnych zastrzeżeń do pracy sekretariatów.
Co istotne, w raportach nie ma informacji o złym stanie
technicznym budynków, o koniecznych natychmiastowych remontach, o braku nowoczesnych środków ochrony, braku komputerów w sekretariatach czy salach sądowych. Można zakładać, że tego typu sytuacje w sądach,
przynajmniej w zdecydowanej większości z nich, nie występują. Widoczne pozytywne (dla niektórych, być może, zbyt powolne) zmiany infrastruktury sądownictwa
w ostatnich latach są po prostu faktem, choć oczywiście
należy oczekiwać i wymagać, aby kwestia udogodnień
dla osób niepełnosprawnych została szybko rozwiązana

B. Pilitowski, S. Burdziej: Obywatelski monitoring sądów 2012/2013. Wersja robocza, Fundacja Court Watch Polska, Toruń 2013, s. 13.
Ibidem, s. 84.
Ibidem, s. 78.
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(zniknęły przeszkody architektoniczne utrudniające poruszanie się w budynkach sądów) i żeby w każdym sądzie
funkcjonowały punkty informacyjne kompetentnie obsługujące klientów.
Sądy powinny być dostępne i przyjazne, muszą
także służyć obywatelom. Sędziemu (i osobom podobnie
myślącym), którego wypowiedź cytują autorzy raportu:
„Co jakiś raz słyszę, że sądy powinny być «dla obywatela». Hasło szczytne, ale co ono tak naprawdę oznacza?
Na czym ma polegać owa «dlaobywatelskość» sądów?
Sądząc z wypowiedzi, które towarzyszą nawoływaniom
do wprowadzenia takiej
«reformy» sąd ma przestać
być władzą a stać się służącym, którego zadaniem jest
dać «obywatelowi» to, czego zażąda, a od niego samego niczego nie żądać. Ma robić wszystko, by «obywatel»
uzyskał taki wyrok jak chce
i to szybko i bez wysiłku z jego strony”, warto przypomnieć słowa Leona Petrażyckiego o „władzy służebnej”.
Sens tej władzy wyraża się w trosce o dobro tych, którzy
są władzy podporządkowani, w dbałości o dobro wspólne całej społeczności. „Ogólną władzę społeczno-służebną, nad którą nie ma władzy hierarchicznie wyższej,
tak że podmiot tej władzy jest zobowiązany do należytego sprawowania swej władzy i w ogóle do troszczenia się
o dobro ogółu jedynie w stosunku do podwładnych albo
odpowiedniej grupy społecznej [...] nazwiemy najwyższą władzą społeczną”12. „Władzy służebnej” Leon Petrażycki przeciwstawiał „władzę pańską”, a więc taką, która
wyzyskuje posłuszeństwo i siły podporządkowanych jej
ludzi dla własnych celów i interesów osobistych. Władza
służebna stanowi istotę wymiaru sprawiedliwości. Z badań Fundacji Court Watch Polska wynika, że postawa
„służby” jest właściwie rozumiana przez większość sędziów, a prestiż profesji stanowi dla nich kwestię „żywą”
– dyskutowaną i ocenianą w środowisku zawodowym
i przez obywateli. W związku z infrastrukturą warto
zwrócić uwagę na problem dostępu do informacji klientów, wynikający z braku w niektórych sądach biur obsługi interesantów: „Biura Obsługi Interesantów – bądź
inaczej nazwane punkty informacyjne – funkcjonują
w 75% budynków sądowych, w których przeprowadzono

co najmniej 2 obserwacje. Można je znaleźć w niemal
wszystkich sądach, mających siedzibę w największych
miejscowościach. Obserwatorzy nie stwierdzili funkcjonowania takiego punktu w co dziesiątym sądzie, mieszczącym się w najmniejszej lub średniej miejscowości.
Pewna liczba obserwatorów (16%) wybrała odpowiedź
«nie wiem/nie dotyczy», co może sugerować zarówno,
że było trudne do zlokalizowania bądź nie działało, jak
również (co bardziej prawdopodobne), że obserwatorzy
nie zadali sobie dostatecznego trudu jego poszukania”13.
Biura obsługi interesantów czy punkty informacyjne
miały za zadanie nie tylko
usprawnić pracę sądów (na
przykład odciążyć sekretariaty), ale także zapewniać obywatelom dostęp do
podstawowych informacji
na temat procedur, statusu
sprawy lub poprawnego wypełniania druków. W dyskusjach nad polskim modelem bezpłatnego poradnictwa
prawnego i obywatelskiego często również uznawano
punkty informacyjne w sądach jako ważny element systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego in spe.
Wyniki badań Fundacji Court Watch Polska jednoznacznie pokazują, że realizacja tej wizji będzie wymagać większej niż dotąd aktywności, przede wszystkim
zaś uruchomienia w sądach biur obsługi interesantów.
Z kolei wśród negatywnych zjawisk związanych z prowadzeniem rozpraw wymienia się głównie niepunktualne rozpoczynanie posiedzeń i rozpraw (mniej niż połowa posiedzeń rozpoczyna się punktualnie, sędziowie
zaś nie zawsze wyjaśniają przyczynę opóźnienia), a także przebywanie prokuratorów w salach sądowych poza
czasem rozprawy – takie sytuacje, jak piszą autorzy raportu, łamią zasadę jawności postępowania, wpływają
również destrukcyjnie na ocenę sprawiedliwości i bezstronności sądu przez świadków takich sytuacji. Inne
problemy – na przykład stronnicze i niekulturalne (nieuprzejme, niegrzeczne, agresywne) traktowanie uczestników postępowania, legitymowanie osób wchodzących do sądu czy spisywanie ich danych, wypraszanie
publiczności, mimo że rozprawa jest jawna – pojawiają się rzadziej, co nie oznacza, że można je bagatelizować. Pozytywna jest jednak konstatacja autorów badań,

Sądy powinny być dostępne
i przyjazne, muszą także
służyć obywatelom
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L. Petrażycki: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1959, s. 292.
B. Pilitowski, S. Burdziej: Obywatelski monitoring sądów 2012/2013. Wersja robocza, op. cit., s. 88.
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że „w niektórych sądach, i w przypadku niektórych sędziów, udało się zaobserwować znaczne zmniejszenie
częstotliwości tych negatywnych zjawisk. Dotyczy to sądów, w których obywatelski monitoring miał najbardziej
trwały i intensywny charakter”14. Jest to konkretny rezultat działań fundacji i zaangażowania sądowych obserwatorów15. Praktyka Fundacji Court Watch Polska, polegająca na przekazywaniu sądom informacji zwrotnych
o tym, jak ich praca jest postrzegana i oceniana, staje się
niekiedy powodem krytyki, zwłaszcza w środowisku sędziowskim. Dwie wypowiedzi zamieszczone na forum
sędziowie.kei.pl stanowią czytelną ilustrację obaw i niezadowolenia środowiska sędziowskiego: „Parę dni temu opublikowany został raport Fundacji Court Watch
Polska, która postanowiła uznać się za kompetentną do
pilnowania, czy sądy dobrze sądzą. Prawdę mówiąc, nie
bardzo mnie to interesowało, bo takich badań jest co roku kilka, a jedno głupsze od drugiego”, „Należy zacząć od
tego, że oni są po prostu NIKIM!!! To grupa nie wiadomo dla kogo działająca, nie wiadomo na czyje polecenie.
W dodatku totalnie niekompetentna do oceniania pracy
sądów, tym bardziej formułowania uwag i ocen”16. Niekompetencja, nieuprawnione upominanie czy niewłaściwe, błędne ocenianie sądów i sędziów – to tylko niektóre z zarzutów formułowanych wobec Fundacji Court
Watch Polska. Zdarza się również, że sędziowie dezawuują samą ideę obywatelskiego monitoringu. W tej postawie negacji jest widoczna sprzeczność – z jednej strony, dość powszechnie się narzeka na niską świadomość
prawną obywateli i brak zaufania do sądów, z drugiej zaś
strony, gdy obywatele chcą zgłębiać wiedzę o prawie i instytucjach stosujących prawo (między innymi przez monitoring), spotykają się z nieufnością, bywa również, że
mają do czynienia z nieprzyjaznym zachowaniem sędziów (obserwatorzy są wypraszani z sal sądowych).
Społeczna kontrola sądów, w tym monitoring
pracy sądów i sędziów przez organizacje strażnicze,
jest potrzebna – wyniki badań (prowadzonych nie tylko w Polsce) pokazują jej pozytywny wpływ na przejrzystość, efektywność i kulturę sądzenia. Jest to także ważny element upowszechniania wiedzy o prawie
i instytucjach prawnych. Obywatelski monitoring stanowi ponadto ważny element kształtowania zaufania
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społecznego do wymiaru sprawiedliwości – w Polsce
przekonanie o niesprawnie działających sądach, skorumpowanych sędziach czy niesprawiedliwych wyrokach jest dość powszechne (66% Polaków nie wierzy
w niezawisłość sędziów) i ma długą tradycję. Istotne wydaje się jednak to, że choć większość respondentów badań sondażowych wypowiada się o sądach i sędziach źle,
na ogół podstawą formułowanych opinii i ocen nie są
bezpośrednie doświadczenia, ale zasłyszane informacje
– pochodzące od bliskich, znajomych lub z mediów (telewizja, radio i prasa są zresztą wymieniane jako podstawowe źródło informacji o funkcjonowaniu instytucji
publicznych). Z badań przeprowadzonych w 2013 roku
przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że
„w ostatnich pięciu latach ponad jedna piąta badanych
[22%] miała osobisty kontakt z sądem, natomiast nieco mniejszy odsetek (18%) przyznaje, że doświadczenia
takie mieli ich bliscy. Zdecydowana większość respondentów (64%) nie deklaruje ani bezpośrednich, ani też
pośrednich kontaktów z sądownictwem”17. W tym wymiarze działalność organizacji strażniczych, zwłaszcza
tych, które inspirują, aktywizują i integrują osoby zainteresowane funkcjonowaniem sądów, wydaje się szczególnie ważna. Pozytywne doświadczenia „obserwatorów
sądowych” zaangażowanych w badania Fundacji Court
Watch Polska pokazują, że zmiana opinii o sądach i sędziach jest możliwa. Prowadzenie monitoringu i wydawanie raportów to domena działań organizacji strażniczych – również w zakresie funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości podmioty trzeciego sektora dokumentują istniejący stan, przedstawiają oceny i rekomendują
zmiany. Specyfika działań Fundacji Court Watch Polska
polega na aktywizowaniu i angażowaniu (niemal na skalę masową) różnych grupy (licealiści, studenci, emeryci)
w szkolenia i społeczną kontrolę wymiaru sprawiedliwości, a także na systematycznie prowadzonych od trzech
lat badaniach sądów (często jest to monitoring tych samych sądów i sędziów). Przygotowane raporty wraz
z opisem i analizą kondycji polskiego sądownictwa pozwalają ponadto dostrzec, jak „trwały i intensywny monitoring” wpływa na zmiany w sądach oraz jak praktyka
działania sądów i sędziów zmienia się w wyniku obecności w salach sądowych „społecznych obserwatorów”.

Ibidem, s. 11.
15
Wyniki badań Fundacji Court Watch Polska są nie tylko publikowane w formie raportów, ale także nagłaśniane w mediach (fundacja organizuje konferencje prasowe), popularyzowane w środowisku naukowym, wśród organizacji pozarządowych i urzędników państwowych.
16
B. Pilitowski, S. Burdziej: Obywatelski monitoring sądów rejonowych i okręgowych 2011/2012. Raport z badań, Fundacja Court Watch Polska, Toruń 2012, s. 19.
17
R. Boguszewski: O przestrzeganiu prawa i funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Raport z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, styczeń 2013 roku, s. 5.
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Program

„Obywatel
i Prawo”
Czas na podsumowanie

Agata Winiarska
Od dwunastu lat Instytut Spraw Publicznych wraz z Polsko-Amerykańską Fundacją
Wolności realizuje Program „Obywatel i Prawo”. Jego celem jest CAłościowe
wspieranie bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego pod
względem finansowym i merytorycznym, a także opracowywanie rekomendacji na
rzecz systemowych mechanizmów wzmacniających dostęp obywateli do poradnictwa
prawnego i obywatelskiego.

ǛǛAutorka zajmuje się

zarządzaniem, od
2002 roku współpracuje
z Instytutem Spraw
Publicznych. W latach
2002–2014 koordynator
Programu „Obywatel
i Prawo” w Instytucie
Spraw Publicznych.

O

becnie, w połowie 2014 roku, program zbliża się do finału – wygaszono większość działań, skupiając się na etapie podsumowań. Pod koniec
2014 roku zostanie uruchomiony serwis obywateliprawo.pl, w którym będzie można się zapoznać z całym dorobkiem programu (niestety – w części dotyczącej pokonywania przeszkód w rozwoju poradnictwa prawnego
i obywatelskiego – w większości wciąż aktualnym). Nie oznacza to jednak, że w ciągu tych
dwunastu lat nie nastąpiła żadna zmiana.
Kiedy w 2002 roku przystępowaliśmy do realizacji Programu „Obywatel i Prawo”, zdawaliśmy sobie sprawę ze złożoności zjawiska, jakim jest poradnictwo prawne
i obywatelskie, choć nie mieliśmy jego całościowego obrazu. Wiedzieliśmy, że istnieje
w Polsce wiele form bezpłatnego, pozasądowego poradnictwa prawnego, różniących się
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statusem formalnym prowadzących je podmiotów, standardami i jakością usług czy zakresem tematycznym porad. Byliśmy również świadomi, że organizacje pozarządowe są w wielu wypadkach jedynym realnie dostępnym
dla obywateli źródłem pomocy i informacji prawnej, jednocześnie jednak – w stosunku do potrzeb – zbyt nielicznym. Wówczas, według danych Stowarzyszenia Klon/
Jawor, działalność poradniczą w trzecim sektorze deklarowało około dwustu organizacji, w tym ponad pięćdziesiąt w Warszawie. W ramach tych dwustu podmiotów
aktywnie
funkcjonowały
dwie sieci infrastrukturalne
– zrzeszające dwadzieścia
jeden biur porad obywatelskich i dziesięć studenckich poradni prawnych1.
Zdaniem samych organizacji prowadzących poradnictwo, ich potrzeby przewyższały dostępne źródła
wsparcia: brakowało środków centralnych i lokalnych
wspierających
poradnictwo, mechanizmów współpracy organizacji z administracją publiczną (pomocy
organizacyjnej, legislacyjnej i finansowej) i wsparcia ze strony środowisk
prawniczych.
W pierwszych latach minionej dekady nie było
właściwie instytucji i organizacji, nie mówiąc już o agendach państwa, które dostrzegałyby znaczenie poradnictwa prawnego dla społeczeństwa i państwa, a także dla
ich rozwoju. Tematyką bezpłatnego poradnictwa zajmowała się jedynie wąska grupa ekspertów wywodzących
się z trzeciego sektora, brakowało opracowań i usystematyzowanej wiedzy. To się zmieniło, choć wymagało wielu
lat pracy. Mamy już pewną pulę wiedzy, a także doświadczenia w prowadzeniu poradnictwa prawnego i obywatelskiego przez organizacje społeczne i instytucje publiczne2. Zagadnienie to jest ponadto uznawane za istotne
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przez samych prawników. Wydaje się również, że znaczenia idei bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej jako ważnego zadania publicznego stają się coraz bardziej
świadomi – i jej przychylni – poszczególni decydenci.
Przez wszystkie te lata pojawiały się (i wciąż się
pojawiają) projekty inicjatyw ustawodawczych na rzecz
uregulowania dostępu potrzebujących obywateli do bezpłatnego poradnictwa – z inicjatywy zarówno kolejnych
rządów, jak i posłów. Problem dostępu obywateli do porad prawnych był także jednym z zagadnień poruszanych w 2012 roku w ramach
Forum Debaty Publicznej
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze „Sprawne i służebne
państwo” na seminariach
z cyklu „System pomocy
prawnej”. Żadna z tych inicjatyw nie weszła jednak
w fazę realizacji. Wydaje się
bowiem, że państwo wciąż
nie jest przekonane do tego, że zalety bezpłatnej pomocy prawnej przeważają nad wadą (z perspektywy
trzymania w ryzach finansów publicznych), jaką jest
konieczność wyasygnowania na tę formę wsparcia
dla obywateli określonej puli środków publicznych. Niedostrzeganiu wagi problemu i niedostatecznej woli politycznej na pewno sprzyjał brak badań i opisów zjawiska – zarówno społecznych potrzeb, jak i korzyści dla
państwa i społeczeństwa z tej formy pomocy – oraz rekomendacji opartych na wiedzy. W tej sytuacji kolejne
projekty ustaw, które miały regulować dostęp do bezpłatnej, zapewnianej przez państwo przedsądowej pomocy prawnej, pełniły raczej funkcję przedwyborczych
obietnic i newsów medialnych, ale pozostawały bez pokrycia w rzeczywistości.
Obecnie są spełnione warunki podjęcia na podstawie zgromadzonej wiedzy odpowiednich decyzji

W pierwszych latach
minionej dekady nie
było właściwie instytucji
i organizacji, nie mówiąc już
o agendach państwa, które
dostrzegałyby znaczenie
poradnictwa prawnego dla
społeczeństwa i państwa

1
2	


Rozwój wspomnianych sieci opisuje w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” Marta Święcka [przyp. red.].
Całościowego opisu obrazu poradnictwa prawnego i obywatelskiego – opartego na badaniach, pozwalającego szczegółowo określić jego znaczenie i zaproponować strategię rozwoju wpisaną w politykę społeczną państwa – doczekaliśmy się w 2013 roku w projekcie „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, o którym pisze Marcin Waszak w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor”. Badania empiryczne przeprowadził Instytut Spraw Publicznych, realizator Programu „Obywatel i Prawo” [przyp. red.].
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politycznych, jednocześnie jednak otoczenie poradnictwa i społeczna rzeczywistość wciąż ewoluują. Prawo
unijne jednoznacznie wskazuje obowiązek zapewnienia przez państwo wsparcia obywateli w dostępie do wymiaru sprawiedliwości także na etapie przedsądowym3,
z kolei przeprowadzona reforma w zakresie deregulacji
zawodów prawniczych spowoduje w najbliższym czasie
nadpodaż usług prawniczych4. Co ważniejsze, jak się wydaje, następuje zmiana klimatu dyskursu publicznego
– coraz częściej pojawiają się głosy autorytetów poddające w wątpliwość neoliberalny charakter zmian w Polsce, podkreślające w zamian konieczność pochylenia
się nad nierównościami społecznymi w celu zachowania demokratycznej równowagi5. Coraz więcej jest również namysłu nad negatywnymi długofalowymi skutkami dotychczasowych reform i akcentowania znaczenia
budowania takiej przyszłości, w której obywatele mieliby poczucie podmiotowości i sprawczości, także przez
zapewnienie im równego dostępu do dobrych jakościowo usług publicznych6.
Mamy nadzieję, że Program „Obywatel i Prawo”
– obecny przez minionych dwanaście lat na niwie publicznej – przez swoje liczne działania również pracował
na rzecz tego przyjaznego klimatu.
Cele programu, konkurs grantowy

W działaniach Programu „Obywatel i Prawo” i w określaniu szczegółowych celów kolejnych edycji kierowaliśmy się wspólnie z fundatorem, Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności, określoną filozofią: nieść przesłanie o charakterze edukacyjnym i wyrównywać szanse obywateli, pobudzając obywatelską aktywność. Stąd
ukierunkowanie programu przede wszystkim na trzeci sektor. Szczegółowe cele programu ulegały modyfikacjom, warto jednak przywołać cele główne. Nadrzędną ideą, która przyświecała twórcom programu,
było dążenie do przełamywania bezradności społecz-
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nej i zmniejszania obszarów marginalizacji przez pomoc w aktywizowaniu obywateli do korzystania z ich
praw w sferze publicznej. W dłuższej perspektywie
program miał się przyczynić do popularyzacji idei bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego nie
tylko wśród organizacji pozarządowych i grup społecznych wymagających wsparcia, ale także wśród prawników i studentów prawa. Staraliśmy się propagować
ideę współpracy między tymi środowiskami i mobilizować branżę prawniczą do pracy pro publico bono.
Duży nacisk kładliśmy na jakość usług poradniczych
świadczonych przez organizacje, uwzględniając przy
tym zarówno potrzebę instytucjonalnego wzmocnienia świadczeniodawców, jak i potrzebę dbałości o standard usług. Staraliśmy się wspierać przede wszystkim
organizacje mające pewien dorobek w poradnictwie,
nie chcąc jednak zamykać szans przed organizacjami,
które chciały dopiero uruchomić tego typu działalność
(tym ostatnim stawialiśmy warunek, aby poradnictwo
opierały one na osobach, które nabyły już odpowiednią
wiedzę i stosowne doświadczenie).
W pierwszej edycji Programu „Obywatel i Prawo” skoncentrowaliśmy się na wspieraniu różnych społecznych form poradnictwa i informacji prawnej dla
osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Ogłosiliśmy konkurs grantowy mający wspierać finansowo tę branżę trzeciego sektora. Spodziewaliśmy się około pięćdziesięciu wniosków o dotację,
tymczasem otrzymaliśmy ich prawie dwieście. Łącznie
na siedem ogłoszonych konkursów wpłynęło blisko tysiąc projektów, z czego sto pięćdziesiąt otrzymało dofinansowanie. Konkurs grantowy dla organizacji był
stałym elementem programu, choć zmieniały się jego
zasady. Regularnie poddawaliśmy ocenie rezultaty i reguły konkursu, aby jak najlepiej rozdysponować środki
w kolejnych edycjach, uwzględniając przy tym potrzeby
zarówno samych organizacji, jak i społecznego otoczenia poradnictwa.

Artykuł 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej określa to wprost: „Pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających
środków, w zakresie, w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.
Dane Ministerstwa Sprawiedliwości przytoczone przez Iwonę Kujawę, dyrektor Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, na
konferencji Instytutu Spraw Publicznych 9 lipca 2013 roku mówią o wkroczeniu na rynek pracy w najbliższych latach około 15 tysięcy prawników po aplikacjach. Adwokatów wykonujących zawód w 1999 roku było w Polsce niespełna 5 tysięcy, radców prawnych – 16,5 tysiąca, w 2013 roku, odpowiednio,
10,5 tysiąca i 27 tysięcy.
5 	
Por. na przykład: M. Król: Byliśmy głupi [wywiad przeprowadzony przez G. Sroczyńskiego], „Gazeta Wyborcza”, 8–9 lutego 2014 roku, s. 12–14 – http://wyborcza.pl/magazyn/1,136528,15414610,Bylismy_glupi.html [dostęp: 20 lutego 2014 roku].
6 	
Por. na przykład: Bogactwo nie skapuje, nierówności same nie znikną. Z prof. Pawłem Kozłowskim rozmawia Wojciech Matusiak, „Gazeta Wyborcza”,
24 kwietnia 2014 roku – http://wyborcza.pl/1,75478,15844978,Bogactwo_nie_skapuje__nierownosci_same_nie_znikna.html#ixzz31v0mbi3N [dostęp:
25 kwietnia 2014 roku].
3
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Większość realizowanych projektów dotyczyła
bieżącej działalności poradniczo-informacyjnej prowadzonej przez grantobiorców. Doświadczenia programu
wskazały dwa główne nurty obecne w poradnictwie obywatelskim i prawnym: poradnictwo ogólne, skierowane
do wszystkich potrzebujących (w tym poradnictwo obywatelskie prowadzone przez biura porad obywatelskich),
i wyspecjalizowane poradnictwo prawne, nakierowane na
określone problemy i (lub) grupy beneficjentów (na przykład osoby niepełnosprawne), niekiedy połączone z innego typu poradnictwem (na
przykład psychologicznym).
Trzecim, uzupełniającym
nurtem była działalność
skupiona na poszerzaniu
świadomości i wiedzy prawnej (działania edukacyjne
dla obywateli oraz innych
instytucji i organizacji, które służą obywatelom pomocą). W toku realizacji programu wyłoniła się jeszcze
jedna specyficzna cecha poradnictwa, szczególnie charakteryzująca organizacje
zajmujące się poradnictwem
wyspecjalizowanym – działalność rzecznicza.
Głównymi beneficjentami projektów realizowanych w ramach Programu „Obywatel i Prawo” byli obywatele, zwłaszcza ci w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej. Organizacje pomagały osobom, których nie
było stać na poradę adwokata czy radcy prawnego, także osobom, które nie były nawet w stanie zidentyfikować
swojego problemu życiowego jako problemu prawnego.
Doradzano ludziom często bezradnym wobec machiny
sądowniczej i aparatu urzędniczego – tym, którzy starali się dochodzić swoich praw, ale i tym, którzy wcześniej nie wiedzieli, że mają jakieś prawa. W drugiej kolejności odbiorcą działań dofinansowanych projektów byli
przedstawiciele innych organizacji nastawionych na pomoc obywatelom, w tym instytucje publiczne, na przykład policja, ośrodki pomocy społecznej, sądy. Kolejna
grupa beneficjentów to wolontariusze, z reguły osoby
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młode, które wzięły udział w projektach, co dało im możliwość pozyskania wiedzy i doświadczeń, ułatwiając dalszy rozwój zawodowy.
Działania na rzecz uregulowań
systemowych i rozwiązania modelowe

Dość szybko dostrzegliśmy konieczność podjęcia
w programie działań na rzecz uregulowań systemowych problematyki poradniczej. Przede wszystkim
skala zapotrzebowania na
bezpłatne doradztwo prawne – biorąc nawet pod uwagę tylko poradnictwo prowadzone
przez
trzeci
sektor – okazała się olbrzymia. Ani w naszej gestii, ani
w zasięgu naszych możliwości, w tym finansowych,
nie leżało wyręczanie państwa i jego agend w umożliwianiu dostępu obywateli do należnych im praw,
gwarantowanych konstytucyjnie7. Mogliśmy jednak podjąć działania, które zwracałyby uwagę opinii
publicznej na ten problem, i wypracować modelowe
rozwiązania służące zaszczepianiu nowych pomysłów.
Dlatego w drugiej edycji programu powołano
Radę Ekspertów – niezależne ciało opiniotwórcze. Do
momentu zakończenia prac w 2013 roku rada zapewniała impuls do debaty publicznej, organizując otwarte spotkania o charakterze seminaryjno-dyskusyjnym. Na seminariach i konferencjach podejmowano
aktualne tematy związane z szeroko rozumianym zagadnieniem dostępu do pomocy prawnej, obejmującym zwłaszcza pomoc przedsądową, ale także pomoc
prawną na etapie sądowym. Rada nadzorowała również
opracowanie ekspertyz i analiz oraz realizację projektów wdrażających wybrane modelowe rozwiązania systemowe i badawcze.
Do Rady Ekspertów zapraszaliśmy przedstawicieli trzeciego sektora, naukowców, reprezentantów

Program „Obywatel
i Prawo” miał określoną
filozofię: nieść przesłanie
o charakterze edukacyjnym
i wyrównywać szanse
obywateli, pobudzając
obywatelską aktywność

Prawo do sądu, zapisane w art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jest interpretowane jako między innymi konieczność zagwarantowania bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej dla osób niebędących w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej.
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organizacji zrzeszających prawników i administracji
publicznej. Odzwierciedleniem zróżnicowanego składu rady były organizowane przez nią debaty publiczne, które gromadziły różne środowiska zainteresowane
aktywnością na polu poszerzenia dostępu do pomocy prawnej. Zróżnicowanie to umożliwiało wymianę
doświadczeń, wysłuchanie stanowisk poszczególnych
stron i ich zbliżenie.
Głównym problemem, wokół którego toczyły
się prace Rady Ekspertów, był brak uregulowań prawnych zapewniających osobom wymagającym wsparcia dostęp do pozasądowej pomocy prawnej. Zagadnieniu temu poświęcono wiele spotkań, omawiając
i komentując kolejne założenia do projektów ustaw.
Podejmowano również specjalistyczną tematykę, mającą w konsekwencji wpływ na poszerzenie dostępu
do porad prawnych obywateli (reforma dotycząca szerokiego dostępu do zawodów prawniczych, rola nowoczesnych technologii, biurokratyczne i podatkowe
przeszkody w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych osobom potrzebującym8, pojawiające się w polskim systemie prawnym nowe kwestie, jak narzędzia
pozwów zbiorowych, prawa do petycji czy nowelizacja
Kodeksu karnego, mająca na celu wzmocnienie kontradyktoryjności procesu).
Na seminariach, w ekspertyzach i projektach
wdrożeniowych (w tym o charakterze badawczym) poruszano ponadto zagadnienia definicyjne związane z poradnictwem, kwestie dostępu obywateli do informacji o treści prawa i o orzeczeniach sądowych (również
w Internecie), współpracy organizacji pozarządowych
z korporacjami prawniczymi, mediacji (jak wzmocnić
tę alternatywną wobec sądów, choć wciąż niepopularną metodę rozwiązywania sporów), poddawano refleksji
rolę i zakres trzeciego sektora w poradnictwie, wskazywano możliwe źródła finansowania organizacji pozarządowych, powstały także rekomendacje na rzecz edukacji
prawnej na podstawie doświadczeń zagranicznych i polskich, opisano metody komunikowania sądów z obywatelami, analizowano przepisy i praktyki sądu w procesie
cywilnym, zebrano rekomendacje dotyczące tworzenia
i dystrybucji materiałów prawnych kierowanych do obywateli, przeprowadzano litygacje strategiczne dotyczące
dostępu do pomocy prawnej.

8
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Oprócz analiz, ekspertyz i raportów badawczych, z których korzystają zapewne przede wszystkim
specjaliści, trzeba także wyróżnić inne wyniki realizacji
Programu „Obywatel i Prawo”, ukierunkowane bardziej
na potrzeby obywateli.
Rezultatem Programu „Obywatel i Prawo”
było podjęcie działalności przez Centrum Pro Bono
(http://www.centrumprobono.pl), prowadzone przez
Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Ośrodek
koordynuje współpracę między kancelariami prawnymi
i organizacjami pozarządowymi w zakresie bezpłatnej
pomocy prawnej. Każda organizacja pozarządowa może zgłosić do centrum sprawę wymagającą profesjonalnej porady prawnika. Zgłoszona sprawa jest kierowana
do kancelarii prawnej, która wcześniej nawiązała kontakt z centrum i zadeklarowała pomoc w danej dziedzinie prawa.
Polskie Stowarzyszenie Mediacji Gospodarczej przygotowało film, który demonstruje proces mediacyjny na podstawie autentycznej sprawy spośród
spraw mediowanych przez stowarzyszenie. Powstał
również portal mediacjajestemza.pl zawierający treści
dotyczące najważniejszych zagadnień w propagowaniu
mediacji.
Instytut Spraw Publicznych opracował materiały stanowiące praktyczną pomoc w edukacji prawnej
i obywatelskiej, skierowane przede wszystkim do edukatorów. Są to: Inspirator edukacji prawnej i Biblioteczka
edukacji prawnej i obywatelskiej. Podążając za zmianami w podstawie programowej dla szkół, wprowadzającej
w szerszym zakresie tematykę prawną do polskiego systemu edukacji, proponujemy pomysły na prowadzenie
praktycznych lekcji prawa, a także podsuwamy zestaw
pomocnych publikacji, z których mogą korzystać wszyscy. Obie pozycje są dostępne w formie elektronicznej na
stronie internetowej http://www.isp.org.pl/oip.
Dalszy rozwój programu – platforma
współpracy organizacji poradniczych

W kolejnych latach rozszerzaliśmy zakres działań.
W czwartej edycji Programu „Obywatel i Prawo” powołaliśmy Forum Aktywny Obywatel – platformę współpracy i wymiany doświadczeń dla instytucji i osób za-

Por. opracowanie Roberta Krasnodębskiego w tym numerze specjalnym kwartalnika „Trzeci Sektor” [przyp. red.].
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angażowanych w inicjatywy przeciwdziałające absencji
wyborczej przez aktywizację obywateli. Forum Aktywny Obywatel do końca 2013 roku zajmowało się badaniami nad przeszkodami ograniczającymi frekwencję
wyborczą oraz nad wypracowaniem i upowszechnianiem rekomendacji na rzecz poprawy aktywności wyborczej. Podejmowało także własne działania służące zwiększeniu udziału obywateli w wyborach. Wydało
ponadto wiele publikacji poświęconych tej problematyce – przedstawiane w nich rekomendacje są w części
wciąż aktualne.
Jesienią 2012 roku z inicjatywy Instytutu Spraw
Publicznych powstała nieformalna koalicja organizacji związanych z poradnictwem prawnym i obywatelskim w Polsce – Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych, w której skład wchodzą przedstawiciele
czterdziestu jeden organizacji pozarządowych świadczących bezpłatne porady prawne i obywatelskie i (lub)
wspierających rozwój poradnictwa w Polsce. Koalicja
powstała po to, aby prowadzić wspólne działania mające na celu uwzględnienie możliwości wsparcia i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata
2014–2020. W rezultacie prac na wspólnych warsztatach powstały materiały podsumowujące poruszane zagadnienia. Wystosowano wiele listów do przedstawicieli
rządu i do marszałków województw z prośbą o zainteresowanie się poradnictwem. Nasze postulaty, dane i informacje przedstawialiśmy na konferencjach i spotkaniach z przedstawicielami zarówno rządu, jak i województw realizujących regionalne programy operacyjne.
Wzięliśmy ponadto udział w oficjalnych konsultacjach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
(PO WER) ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju).
W wyniku działań platformy udało się uzyskać
obietnice wprowadzenia poradnictwa w projektach regionalnych programów operacyjnych województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
W odpowiedzi na list do Prezesa Rady Ministrów z pytaniem o to, dlaczego zapis o rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego zniknął ze Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, przyjętej w 2013 roku (choć znalazł
się w jej projekcie z 2012 roku), uzyskaliśmy zapewnienie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że
poradnictwo będzie uwzględnione w nowej perspektywie finansowej 2014–2020.
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Ponadto w ramach prac platformy opracowano
analizy dotyczące tematyki poradnictwa w różnych formach wsparcia dotacyjnego, w tym regionalnych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wszystkie wypracowane dokumenty można znaleźć na stronie internetowej http://www.isp.org.pl/oip, w zakładce „Platforma
Współpracy Organizacji Poradniczych”.
Działania Platformy Współpracy Organizacji
Poradniczych w 2014 roku zostały poszerzone o szkolenia przeznaczone bezpośrednio dla organizacji poradniczych i dedykowane ich potrzebom.
Cele programu z perspektywy lat

Jak oszacować rezultaty wydatkowanych w ciągu dwunastu lat ponad 6 milionów złotych na prowadzenie poradnictwa przez trzeci sektor? Udzielenie w tym czasie
170 tysięcy porad prawnych i obywatelskich to dużo czy
mało, szczególnie wobec społecznych potrzeb? Kropla
w morzu – podtytuł specjalnego numeru kwartalnika
„Trzeci Sektor” poświęconego poradnictwu w organizacjach pozarządowych – zapewne dobrze oddaje problem możliwości organizacji społecznych w dziedzinie poradnictwa prawnego i wobec zapotrzebowania
na nie.
Suche liczby nie oddadzą jednak niuansów doradztwa prawnego i obywatelskiego, nie pokażą poszczególnych problemów, często także dramatów ludzkich, które kryją się pod hasłem „porada prawna” czy
„porada obywatelska”. Od prostej informacji prawnej
do spraw skomplikowanych, do pracy z klientami, którzy nie rozumieją otaczającej ich rzeczywistości, a tym
bardziej logiki prawa, jakie wymaga społecznych kompetencji. Ogrom pracy i zaangażowania doradców, którzy zajmują się pracą u podstaw, informując, konsultując, edukując, przede wszystkim zaś pomagając ludziom
potrzebującym pomocy. Więcej – niekiedy nawet wyszukując osoby, które potrzebują pomocy, także na zasadzie profilaktyki czy działań edukacyjnych, w różny
sposób: praca streetworkerów z osobami uzależnionymi, praca z zamkniętymi społecznościami, jak mniejszości, praca z osobami znajdującymi się poza nawiasem
społecznym, jak bezdomni. W wielu sytuacjach sama informacja prawna okazuje się niewystarczająca. Obywatele często potrzebują bowiem doradcy, który pomoże
im zdefiniować ich problemy i określić, jakiej interwencji one wymagają: prawnej, obywatelskiej, rzeczowej,
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psychologicznej czy innej. Taką ofertę zapewniają obywatelom przede wszystkim organizacje pozarządowe,
świadcząc poradnictwo prawne i obywatelskie, organizując punkty informacji prawnej, edukując na szkoleniach i warsztatach, przygotowując i dystrybuując publikacje czy – coraz częściej – zamieszczając je na stronach
internetowych.
Program udzielił bezpośredniego wsparcia instytucjonalnego dziewięćdziesięciu czterem stowarzyszeniom, fundacjom i szkołom wyższym, które prowadzą
studenckie poradnie prawne, a także organizacjom
kościelnym. Przy czym niektóre z nich otrzymały dotacje dwu- lub trzykrotnie. Łącznie zrealizowano
190 projektów, w tym 40 regrantingowych, gdyż przekazywano również większe fundusze dla organizacji
sieciowych do dalszej redystrybucji. Większość tych organizacji wciąż działa, mimo że rozwiązaniu nie uległ
podstawowy problem w ich
funkcjonowaniu, mianowicie trudności z pozyskiwaniem środków na działalność poradniczą.
W tym miejscu pozostaje nam wyrazić nadzieję,
że obietnice poparcia dla finansowania organizacji poradniczych w perspektywie finansowej 2014–2020, wyrażone Instytutowi Spraw Publicznych przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, zostaną poparte odpowiednią decyzją Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Zmiana pozytywna w otoczeniu organizacji pozarządowych dotyczy takich kwestii, jak nastawienie profesjonalnych prawników do pracy pro bono
i coraz lepsze podejście administracji samorządowej
do działalności poradniczej prowadzonej przez trzeci sektor. Jako jeden z celów pierwszej edycji konkursu grantowego wymieniono rozwój współpracy z prawnikami pro bono – i nie otrzymano żadnego projektu
związanego z tym celem. Wiązaliśmy to wówczas z różnymi ograniczeniami, jak uwarunkowania prawne
czy brak nawyków środowiska profesjonalnych prawników do tego typu współpracy, związany z brakiem
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znajomości działalności trzeciego sektora. Jak wynikało z raportów ewaluacyjnych programu, bezpłatne poradnictwo prawne prowadzone przez organizacje pozarządowe było postrzegane także jako konkurencja
na rynku usług prawniczych. Uznaliśmy, że nawiązywanie współpracy musi być długotrwałym procesem,
wymagającym zmiany sposobu myślenia, nastawienia i przyzwyczajeń. Obecnie można mówić o diametralnej zmianie w tej kwestii. Wpłynęło na to zapewne
wiele czynników obiektywnych, na przykład duża liczba konkurencyjnych (także
niepublicznych) szkół wyższych kształcących prawników, co przełożyło się
wprost na jakość kształcenia, w tym zwracanie uwagi na kwestie praktyczne i etyczne, wspomniane
wyżej otwarcie dostępu
do zawodów prawniczych
czy coraz szersze propagowanie aspektów etycznych pracy prawników, na
przykład przez honorowanie pracy pro bono w różnych konkursach, w tym
ogłaszanych przez same
korporacje.
Można znaleźć różne przyczyny takiego stanu rzeczy, ale nie należy przy
tym pomijać roli i woli współpracy na rzecz tej zmiany,
jaką wykazały podczas realizacji Programu „Obywatel
i Prawo” organizacje zrzeszające prawników, szczególnie radców prawnych.
Podobny proces – od początkowej nieufności
wobec organizacji poradniczych, do powolnego nabierania zaufania do ich działań – mogliśmy w toku realizacji programu obserwować w niektórych organach administracji samorządowej. Szczególnie samorządy, które
wspierają poradnictwo, mają okazję się przekonać, że
działania organizacji wyposażające obywateli w wiedzę
o tym, co można, a co nie jest możliwe w danej sytuacji
prawnej, raczej sprzyjają pozytywnym relacjom między
urzędnikami a petentami. Obywatel świadomy swoich
praw (i obowiązków) przestaje być uciążliwym dla urzędów pieniaczem, staje się zaś równorzędnym partnerem.
Trzeba jeszcze wspomnieć o zmianie o charakterze systemowym, niezwykle istotnej z punktu

Obywatele często
potrzebują doradcy, który
pomoże im zdefiniować ich
problemy i określić, jakiej
interwencji one wymagają:
prawnej, obywatelskiej,
rzeczowej, psychologicznej
czy innej
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widzenia obywateli i dostępu do ich praw. Chodzi o tematykę edukacji prawnej i obywatelskiej oraz wprowadzenie nowej podstawy programowej do szkół ponadpodstawowych, która w większym zakresie obejmuje
tematy dotyczące prawa w ramach przedmiotu „wiedza
o społeczeństwie”. Lekcje prawa dla młodzieży są szansą na wychowanie światłych obywateli. Jest to duże wyzwanie dla polskiej szkoły, które jednocześnie otwiera
młodym ludziom nowe możliwości pozyskania wiedzy
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o funkcjonowaniu prawa – w wymiarze nie tylko teoretycznym, ale także praktycznym.
Program „Obywatel i Prawo” dobiega końca.
Mamy nadzieje, że kończy się także etap pionierów poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, a poradnictwo prawne, informacja czy edukacja prawna i obywatelska staną się codziennym elementem polskiej
rzeczywistości, dostępnym dla każdego obywatela poszukującego pomocy.

W latach 2002–2014 Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła na działania
Programu „Obywatel i Prawo”, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych, 10 milionów
złotych. Program jako jedyna tego typu inicjatywa środowisk pozarządowych angażował
tak duże środki prywatne, podejmując całościowo i na skalę ogólnopolską problematykę
poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
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Abstrakty
Marek Rymsza

Małgorzata Wysoczyńska

Artykuł wprowadza w problematykę numeru. Autor przedstawia założenia poradnictwa obywatelskiego i poradnictwa prawnego, omawiając zarówno
podobieństwa, jak i różnice między nimi, przybliża ponadto poradnictwo niepubliczne prowadzone w Polsce
w ramach trzech różnych sieci poradniczych. Wskazuje
przy tym brak całościowych regulacji prawnych dla poradnictwa świadczonego w trybie pro bono, co jest rezultatem swoistej polityki zaniechania, a także stosowanie rozwiązań niekorzystnych, będące przejawem
nadmiernego fiskalizmu państwa.

Autorka przedstawia metodykę funkcjonowania tak
zwanych klinik prawa na świecie, czyli poradni powoływanych przy wydziałach prawa i administracji, w których studenci udzielają (pod nadzorem pracowników
naukowych i praktyków) nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim, podnosząc jednocześnie dzięki korzystaniu z aktywnych metod nauki swoją znajomość prawa i reguł jego stosowania w praktyce.
W tekście przedstawiono bliżej modele klinik funkcjonujących w dwóch państwach: Stanach Zjednoczonych
i Republice Południowej Afryki, których doświadczenia są wykorzystywane w wielu innych krajach w różnych częściach świata.

Poradnictwo obywatelskie i pomoc prawna
pro bono

Tomasz Kaźmierczak

Poradnictwo obywatelskie – o brytyjskim
pomyśle służby społecznej i jej polskiej wersji

Przedmiotem opracowania jest poradnictwo obywatelskie – typ usług społecznych rozwijanych od siedemdziesięciu pięciu lat przez brytyjski trzeci sektor, silnie
osadzonych w etosie służby społecznej, a więc w formie
wsparcia dostępnego bezpłatnie dla wszystkich potrzebujących, udzielanego bezstronnie przez niezależnych
specjalistów, z zachowaniem zasady poufności. Autor
przybliża istotę poradnictwa obywatelskiego, okoliczności jego pojawienia się i fazy rozwojowe w Wielkiej
Brytanii. Ponadto pokazuje, w jaki sposób brytyjska
idea poradnictwa obywatelskiego została przystosowana do warunków polskich.

Kliniki prawa na świecie

Tomasz Schimanek

Instytucje publiczne i podmioty niepubliczne
świadczące poradnictwo prawne
i obywatelskie w Polsce – konkurencja,
koegzystencja czy współpraca?

Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o różnice między poradnictwem prawnym a poradnictwem obywatelskim świadczonym przez niekomercyjne podmioty
z sektora pozarządowego i publicznego. Relację między
usługodawcami z obu sektorów określa jako pokojową
koegzystencję, wiążąc to z okolicznością, że podmioty niepubliczne działają zazwyczaj w obszarach, w których nieobecne są instytucje publiczne. Autor analizuje możliwości rozwoju międzysektorowej współpracy
partnerskiej, uznając, że kluczowe znaczenie ma tutaj zbudowanie trwałych mechanizmów finansowania
usług poradniczych świadczonych w „ko-produkcji”.
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Marta Święcka

Dyskusja redakcyjna
Biura porad obywatelskich czy obywatelskie
biura poradnictwa?

Autorka przedstawia trzy główne sieci poradnictwa
prawnego i obywatelskiego, jakie funkcjonują w ramach polskiego sektora pozarządowego, i omawia ich
odrębne konstrukcje organizacyjne oraz koordynujące ich działania organizacje parasolowe: Federację
Konsumentów, Fundację Uniwersyteckich Poradni
Prawnych i Związek Biur Porad Obywatelskich. Prezentację uzupełnia omówienie standardów działania
wspomnianych podmiotów, a także próba odtworzenia
profilu typowych spraw i klientów każdej sieci.

W dyskusji – w której wzięli udział Andrzej Kojder,
Cezary Walendzik i Witold Klaus – podjęto zagadnienia kluczowe dla rozwoju pomocy prawnej i obywatelskiej dla osób niezamożnych: wzajemne pozycjonowanie usług poradnictwa prawnego i obywatelskiego,
specyfikę poradnictwa o charakterze niekomercyjnym
względem ofert na rynku usług prawniczych, charakterystykę obywatelskich biur poradnictwa, potrzebę standaryzacji pomocy prawnej i ewentualny tryb
wprowadzenia odpowiednich procedur, wpływ (niejednoznaczny) unijnych funduszy na rozwój usług poradniczych w Polsce. Dyskusję ze strony redakcji kwartalnika „Trzeci Sektor” moderowali Tomasz Schimanek
i Marek Rymsza.

Archipelagi pomocy prawnej – sieci organizacji
poradniczych w Polsce

Anna Krajewska

Organizacje pozarządowe świadczące
poradnictwo prawne i obywatelskie – portret
wyłaniający się z badań Instytutu Spraw
Publicznych

Artykuł prezentuje wyniki obszernego badania zrealizowanego w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Autorka
omawia charakterystykę działalności usługowej prowadzonej przez badane organizacje pozarządowe, porównując ją z działalnością odpowiednich instytucji
publicznych, przedstawia także najistotniejsze problemy i przeszkody w rozwoju poradnictwa obywatelskiego i prawnego w ramach trzeciego sektora w Polsce.

Wywiad
Mamy o co walczyć

Tematem rozmowy jest zaangażowanie prawników
w działalność społeczną, szczególnie udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej. Na kanwie doświadczeń
z konkursu „Prawnik Pro Bono” członek jego kapituły
– profesor Paweł Wiliński – wskazuje, na czym polega wolontariat świadczony przez prawników, jakie motywacje skłaniają do jego podejmowania i jaki jest jego
odbiór w środowisku prawniczym. To także wywiad
o społecznych potrzebach i problemach, z którymi muszą się mierzyć prawnicy pro bono, o instytucjonalnych
przeszkodach i o braku wsparcia ze strony państwa.
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Robert Krasnodębski

Jolanta Arcimowicz

Opracowanie wskazuje brak adekwatnych regulacji prawnych dotyczących świadczenia nieodpłatnych
usług prawnych dla osób niezamożnych. Wobec braku całościowego publicznego systemu pomocy prawnej zadania w tym zakresie wzięły na siebie organizacje
pozarządowe i prawnicy pracujący pro bono. Ich usługi,
mimo jednoznacznie niekomercyjnego charakteru, są
objęte w Polsce co do zasady zarówno podatkiem VAT
(nakładanym na usługodawcę), jak i podatkiem dochodowym (nakładanym na usługobiorcę). Pewne odstępstwa – niejasno zresztą sformułowane – od zasady ogólnej nie stanowią, w opinii autora, rozwiązania
problemu.

Autorka analizuje raporty organizacji strażniczej Court
Watch Polska, które w ostatnich latach skupiają uwagę
środowiska sędziowskiego i opinii publicznej zainteresowanej stanem polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Prace fundacji zostały scharakteryzowane jako przykład działań kontrolnych podejmowanych wobec władzy przez tak zwane watchdog organizations w krajach
demokratycznych. W artykule wskazano także unikalny charakter omawianych raportów, które obraz sądów
i sędziów rekonstruują na podstawie obserwacji codziennej pracy sądów przez zwykłych obywateli.

Podatkowe uwarunkowania świadczenia usług
prawnych pro bono

Agata Winiarska

Zarządzanie jakością w organizacjach
poradniczych – praktyka organizacji
pozarządowych

Autorka omawia podstawowe narzędzia wykorzystywane przez podmioty trzeciego sektora w Polsce w celu
zapewnienia odpowiedniej jakości usług poradniczych,
uznając za takie instrumenty wewnętrzne regulaminy świadczenia porad, oparte na doświadczeniach poszczególnych organizacji, i standardy „zewnętrzne”,
zawierające procedury obowiązujące w poszczególnych sieciach organizacji poradniczych. Wskazuje przy
tym, że kluczowym problemem polskich organizacji
jest – w sytuacji dużej fluktuacji kadr, zwłaszcza zaś
osób świadczących usługi w formie wolontariatu (pro
bono) – fachowe przygotowanie personelu doradczego.

Społeczny monitoring sądów – działalność
i badania Fundacji Court Watch Polska
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Abstracts
Marek Rymsza

Małgorzata Wysoczyńska

In his introduction to the issue, the author presents
the theory and basic premises of citizens’ advice and
legal aid, compares and contrasts them, and discusses
the operations of three networks offering non-public
advice in Poland. In the process, he highlights the lack
of a comprehensive regulatory framework for pro bono
advice, brought about by a certain policy of neglect as
well as by actively unfavourable regulations motivated
by excessive fiscality on the part of the Polish state.

The author discusses the formula of law clinics – entities affiliated with legal faculties at which students,
working under the tutelage of experienced academics
and practitioners, dispense free legal advice to less affluent members of the local community – around the
world. The idea is that the students provide a valuable
service as well as honing their own skills, bringing their
theoretical knowledge to bear in practice. The text focuses on the operation of law clinics in the United States and in South Africa, being as they are sources of best
practices for similar institutions in other countries.

CIVIC ADVICE AND PRO BONO LEGAL AID

Tomasz Kaźmierczak

CIVIC ADVICE – oN THE BRITISH IDEA FOR SOCIAL
SERVICE AND ITS POLISH VERSION

The author discusses civic advice understood as a type
of social service, as cultivated for 75 years by the third
sector in Britain. He characterises it as being rooted in
the social service ethos, i.e. in a form of support available free-of-charge to all those in need, provided by impartial and independent specialists in strict observance
of the confidentiality principle; he also traces the British system’s beginnings and successive development
stages. Finally, the author discusses how the British civic advice idea has been adapted to Polish realities.

LAW CLINICS AROUND THE WORLD

Tomasz Schimanek

PUBLIC AND NON-PUBLIC PROVIDERS OF LEGAL
AND CIVIC ADVICE IN POLAND – COMPETITION,
COEXISTENCE, OR COOPERATION?

The author explores the differences between legal
advice and citizens’ advice provided by non-commercial entities from the non-governmental and the public
sectors. In reply to the question posed in his title, he
ventures that the relationship between these two kinds
of institutions is one of peaceful coexistence, pointing to the fact that the non-public entities generally operate in areas not penetrated by the public ones.
He also analyses the potential for inter-sectoral cooperation on a partnership basis, positing that key importance will attach to establishing permanent financing mechanisms for advisory services rendered on
a “co-production” basis.
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Marta Święcka

Editorial debate
OFFICES OFFERING CITIZENS’ ADVICE, or CIVIC
OFFICES OFFERING ADVICE?

The author takes a closer look on the three main legal
and civic advice networks operating within the non-governmental sector in Poland. She discusses the distinct
organisational structures of each one as well as the umbrella organisations coordinating their work – the Consumers’ Federation, the Polish Legal Clinics Foundation, and the Union of Citizens Advice Bureaux. She
discusses their operating standards and presents typical case studies and typical client demographics.

The debate between Andrzej Kojder, Cezary Walendzik, and Witold Klaus takes up issues of key importance for fostering legal and civic aid for people of modest means: the positioning of legal and citizens’ advice
vis-à-vis one another, the unique characteristics of
non-commercial advice as compared to what is offered in the legal services market, the characteristics of
citizens’ advice offices, the need for standardisation
of legal aid and the possibilities for implementing appropriate procedures, and the (less than unambiguous)
influence of European Union funding on development
of advisory services in Poland. For the “Third Sector”
quarterly, the debate was moderated by Tomasz Schimanek and Marek Rymsza.

THE LEGAL AID ARCHIPELAGO – ADVISORY NETWORKS
IN POLAND

Anna Krajewska

NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS AS PROVIDERS
OF LEGAL AND CITIZENS’ ADVICE – THE IMAGE YIELDED
BY INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS RESEARCH

This article presents the results of a compendious study performed as part of the project entitled “Developing Comprehensive and Permanent Support Mechanisms for Legal and Citizens’ Advice in Poland”. The
author discusses the characteristics of services provided by the NGOs taking part in the study and juxtaposes them with those of the relevant public institutions,
and also the major problems and obstacles impeding
development of citizens’ and legal advice within the
Polish third sector.

Interview
THE STAKES ARE HIGH

In a conversation about involvement of legal practitioners in community service, particularly in provision
of free legal advice, Prof. Paweł Wiliński (member
of the judges’ panel of the Pro Bono Lawyer competition) draws on his experiences in explaining the nature of volunteer work by lawyers, the motivations which
move lawyers to engage in such work, and the reception
with which their efforts meet in the legal community.
The interview also discusses the needs of society at large and the problems faced by lawyers working pro bono,
the institutional difficulties, and the lack of support on
the part of the Polish state.
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Robert Krasnodębski

THE TAX LAW ASPECT OF PRO BONO LEGAL WORK

The author discusses the shortcomings of Polish tax
law as regards provision of free legal advice to the poor.
There is no comprehensive public system for provision of legal aid in Poland, so non-governmental organisations and publicly minded lawyers working pro
bono are left to take up the slack by their own resources.
Their mission is not exactly aided by the fact that, the
manifestly non-commercial nature of legal aid services notwithstanding, a lawyer providing pro bono advice must pay VAT on the service, and her client must pay
income tax on what Polish law regards as a form of enrichment (benefit from a free-of-charge service). Certain departures from this general rule, as the author argues, don’t go far towards remedying this problem, if
for no other reason than that their wording and application remain somewhat unclear.

Agata Winiarska

QUALITY MANAGEMENT AT ADVISORY ORGANISATIONS
– the EXPERIENCES OF NGOs

The author discusses the basic instruments used by
third sector entities in Poland to ensure due quality
of advisory services, which she defines as internal and
external – comprising, respectively, in-house rules based on the given organisation’s own experiences and
procedures drawn up within the advisory organisation
networks. She argues that – given the high churn rates
among personnel, especially among volunteer workers
– adequate staffing remains a major problem for Polish
organisations.

abstracts
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Jolanta Arcimowicz

SOCIAL monitoring OF THE COURTS – OPERATIONS
AND RESEARCH OF THE Court Watch PolAND
FOUNDATION

The author analyses the reports of the watchdog organisation Court Watch Poland which, over the past few
years, have become popular reading among judges and
those members of the general public concerned about
the judicial system in Poland. She discusses them as
part of the tradition of monitoring work pursued by
watchdog organisations in democratic polities. Her article also points to the special character of the reports
as such, which endeavour to reconstruct the workings
of the courts and the practices of the judges from observations by ordinary citizens.
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Projekt wspierający
poradnictwo
prawne i obywatelskie
w Polsce
Propozycja rozwiązań systemowych poparta diagnozą zastanej rzeczywistości

Marcin Waszak

Zapotrzebowanie na bezpłatną pomoc prawną wśród najuboższej części
społeczeństwa i konieczność usystematyzowania tej formy pomocy w Polsce
to najważniejsze przesłanki powstania projektu „Opracowanie kompleksowych
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego
w Polsce”, realizowanego w ramach poddziałania 5.4.1. „Wsparcie systemowe dla
trzeciego sektora”.

ǛǛAutor jest socjologiem

i politologiem,
doktorantem na Wydziale
Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego,
analitykiem
i koordynatorem
merytorycznym
projektu „Opracowanie
kompleksowych i trwałych
mechanizmów wsparcia
dla poradnictwa prawnego
i obywatelskiego
w Polsce” w Instytucie
Spraw Publicznych.

G

warantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej prawo do informacji na temat działania instytucji publicznych w warunkach państwa prawa jest jedną z podstawowych funkcji organów państwa. W ciągu ćwierćwiecza istnienia demokratycznej Polski nie udało się jednak stworzyć skutecznie funkcjonującego mechanizmu informowania obywateli o ich prawach i obowiązkach. Świadczy o tym choćby silne w polskim społeczeństwie poczucie
nierówności wobec prawa, warunkowane między innymi przekonaniem, że instytucje
stosujące prawo chronią przede wszystkim interesy najbogatszych1. Brak zaufania do
państwa idzie w parze z niewiedzą na temat elementarnych zasad funkcjonowania in-

1
Z. Cywiński: Nieegalitarne prawo w nieegalitarnym społeczeństwie. Wykluczenie prawne jako rodzaj wykluczenia społecznego, [w:] A. Turska (red.): Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 170–171. Dane z Diagnozy Społecznej 2007.
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stytucji stojących na straży praw jednostki2. Wykluczenie prawne obywateli łączy się z wykluczeniem społecznym. Po 1989 roku pojawiła się kategoria „przegranych”
transformacji ustrojowej, żyjących na marginesie życia
społecznego. Zjawisko względnej pauperyzacji wciąż dotyczy około 30% Polaków, których dochody sytuują ich
poniżej granicy ubóstwa3. W koszyku podstawowych
dóbr konsumpcyjnych tej grupy obywateli swobodny
dostęp do porad prawnych staje się dobrem luksusowym i nieosiągalnym. Jednocześnie jest to grupa o podwyższonym ryzyku osobistego doświadczenia problemów prawnych związanych z zadłużeniami i kłopotami
rodzinnymi czy zdrowotnymi, w której wypadku wczesne otrzymanie pomocy prawnej niejednokrotnie staje
się koniecznym środkiem przeciwdziałającym dalszej
marginalizacji czy pogłębieniu się stanu wykluczenia.
Ekonomiczne, społeczne i kulturowe uwarunkowania
stosunku Polaków do prawa sprawiły, że w polskim społeczeństwie nie mógł się upowszechnić nawyk wczesnego, profilaktycznego korzystania z pomocy prawnej4.
Potwierdza to zarazem słabość edukacji prawnej, prowadzonej w Polsce nieprzemyślanie i w szczątkowej formie, co z kolei wpływa negatywnie na cały proces edukacji obywatelskiej5. Zaobserwowane zjawiska składają się
na obraz społeczeństwa polskiego obdarzonego poważnymi dysfunkcjami w zakresie radzenia sobie z prawem,
które są pochodną wskazanych deficytów w prowadzeniu edukacji prawnej, dostępie do informacji i do porad
prawnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej.
Odpowiedzią państwa na tę sytuację – wzorem doświadczeń zagranicznych – może być powstanie
systemu pozasądowej pomocy prawnej, gwarantującego powszechny dostęp do informacji prawnej i (bezwarunkowo lub na dodatkowych warunkach) do porad prawnych. Nad przygotowaniem optymalnego dla
Polski modelu bezpłatnej pomocy prawnej pracowali uczestnicy projektu „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Oprócz zarysowanych przesłanek, inspiracją dla projektu są rozwiązania
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sprawdzone w większości państw europejskich, takich
jak Holandia, Anglia, Szwecja, Finlandia czy Dania, które wprowadziły systemy bezpłatnej pomocy prawnej dla
obywateli obejmujące etap przedsądowy.
Rzeczywistość zastana

Realizacja projektu „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” rozpoczęła się na przełomie 2011 i 2012 roku – w czasie, gdy poradnictwo prawne
i obywatelskie było już świadczone przez odpowiednio
sprofilowane organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, ale świadomość znaczenia tych usług dopiero się
w społeczeństwie i w środowiskach decydenckich zakorzeniała. Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku
w Polsce rozwija się niezależny ruch poradniczy, którego awangardą pozostają dwie niezależne sieci skupione
w Związku Biur Porad Obywatelskich i Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Obecnie w Polsce aktywnie działa 25 biur porad obywatelskich oraz 25 studenckich klinik prawa. Inny rodzaj zrzeszenia reprezentuje
Federacja Konsumentów, mająca status organizacji pożytku publicznego, która przez sieć terenowych klubów
w całym kraju prowadzi poradnictwo prawne w sprawach konsumenckich. Zadania związane z udzielaniem
obywatelom pomocy prawnej i obywatelskiej w różnym
zakresie zostały jednocześnie przypisane niektórym instytucjom publicznym, takim jak ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rzecznicy
konsumentów czy powiatowe urzędy pracy. Sieć polskiego poradnictwa opiera się na spontanicznie ukształtowanym ładzie instytucjonalnym, w ramach którego brakuje
koordynacji, jednolitych kryteriów dostępu i standardów
udzielania pomocy. Niestałość źródeł finansowania sprawia, że działania świadczone przez instytucje poradnicze
(zwłaszcza niepubliczne) mają często charakter tymczasowy, uwarunkowany przypływem środków z funduszy
unijnych lub od prywatnych donatorów, takich jak Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która utrzymuje

2
Niską wiedzę Polaków na temat wymiaru sprawiedliwości obnażyły między innymi badania TNS OBOP, przeprowadzone w 2009 roku na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawych. O tym, że postępowanie sądowe w Polsce jest dwuinstancyjne, wiedziało tylko 18% respondentów tego badania. W pytaniu zamkniętym z gotową kafeterią odpowiedzi 29% badanych nie potrafiło zaś określić, czym jest pozew.
3
Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012. Dane za 2010 rok.
4
Jak pokazały badania TNS OBOP, przeprowadzone w 2008 roku na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych, Polacy, którzy nie korzystali z pomocy
prawnika w ciągu ostatnich pięciu lat, w 99% nie czuli takiej potrzeby.
5
M. Stec: Edukacja prawna w oczach praktyków, [w:] A. Winiarska (red.): Obywatel i Prawo VI. Wybrane problemy i rekomendacje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 – http://isp.org.pl/uploads/filemanager/Program%20Prawa%20i%20Instytucji%20Demokratycznych/OiPRaportVI.pdf [dostęp: 3 grudnia
2013 roku].
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program grantowy dla organizacji poradniczych prowadzony przez Instytut Spraw Publicznych6.
Wymiar instytucjonalny

Polska pozostaje zatem jednym z nielicznych państw europejskich, w którym nie wprowadzono do tej pory systemu bezpłatnej pomocy prawnej. Od czasu zgłoszenia do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2005 roku pierwszego projektu ustawy regulującej dostęp do nieodpłatnej
pomocy prawnej mieliśmy do czynienia z kilkoma projektami takich aktów prawnych, wypracowanych przede
wszystkim w Ministerstwie Sprawiedliwości, z których
żaden nie został wprowadzony w życie7. Znamienny wydaje się sam spór o definicję poradnictwa i różnice między poradnictwem prawnym i obywatelskim. Kwestia definicyjna nie jest uregulowana w żadnym obowiązującym
akcie prawnym, również dlatego, że dotyka materii, która
nie została należycie rozpoznana na gruncie dotychczasowych badań i analiz.
Kolejnym zauważalnym problemem jest brak koordynacji działań różnych instytucji publicznych zmierzających do wprowadzenia systemu bezpłatnej pomocy
prawnej. Tego rodzaju inicjatywy podejmowały już Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik
Praw Obywatelskich, Ministerstwo Sprawiedliwości czy
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Tylko w okresie
realizacji projektu „Opracowanie trwałych i kompleksowych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (w latach 2012–2013) pod
egidą prezydenckiej kancelarii toczyły się prace nad Zieloną Księgą dotyczącą poradnictwa prawnego, do parlamentu trafiła nowelizacja Ustawy o samorządzie gminnym, zakładająca wprowadzenie nieodpłatnej pomocy
prawnej dla najuboższych w gminach, z kolei Rzecznik
Praw Obywatelskich w liście do Ministra Sprawiedliwości wezwał do uregulowania kwestii bezpłatnej pomocy
prawnej, wykorzystując w tym celu koncepcje przygotowywane dotychczas w resorcie8. Sam Minister Sprawiedliwości również deklarował potrzebę wprowadzenia
systemu ochrony prawnej dla mniej zamożnych obywateli. Ten wymiar instytucjonalny nie pozostawał bez
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wpływu na dynamikę wydarzeń w samym projekcie, dając nadzieję na szybkie skonsumowanie dorobku uczestników tej inicjatywy w ramach obecnego układu władzy,
prowadząc jednocześnie do ścierania się różnych wizji
polityki państwa w obszarze pomocy prawnej, niekiedy
bardzo od siebie odległych.
Główne cele i założenia projektu

Realizacja projektu „Opracowanie kompleksowych
i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa
prawnego i obywatelskiego w Polsce” formalnie rozpoczęła się w grudniu 2011 roku, jego zakończenie jest zaś
planowane na sierpień 2014 roku. Projekt prowadzi Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, występujący w roli lidera, w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi:
Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Prawa i Społeczeństwa, Instytutem Spraw Publicznych i Związkiem Biur Porad Obywatelskich. Przedsięwzięcie ma charakter badawczo-wdrożeniowy, a jego
celem głównym jest opracowanie i wprowadzenie modelu funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce. Z diagnozy stanu obecnego
wynikają cele szczegółowe projektu:
–– uzupełnienie deficytów wiedzy w obszarach kluczowych dla przyszłego systemu poradnictwa, między innymi przez zinwentaryzowanie instytucji świadczących poradnictwo w Polsce, poznanie uwarunkowań
i charakteru ich działalności, zbadanie potrzeb potencjalnych beneficjentów bezpłatnej pomocy, przeszkód
utrudniających dostęp do poradnictwa, rodzajów i skali wsparcia dla instytucji poradniczych,
–– wypracowanie rozwiązań modelowych dla polityki państwa, umożliwiających wprowadzanie optymalnego systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce (w tym określenie dostawców i odbiorców
usług poradniczych, struktury systemu, obowiązujących standardów, zasad oceny, sposobu zarządzania
i finansowania),
–– upowszechnienie wiedzy o stanie poradnictwa w Polsce, dostępie do bezpłatnej pomocy prawnej i moż-

6
T. Schimanek: Finansowanie porad prawnych i obywatelskich świadczonych przez organizacje społeczne w Polsce – potrzeba systemowych rozwiązań,
„Analizy i Opinie”, nr 137, grudzień 2013 roku.
7
Por. Przegląd projektów ustaw dotyczących systemowych rozwiązań poradnictwa prawnego i obywatelskiego, [w:] Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie – analiza danych zastanych, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Warszawa 2012 – https://docs.google.com/gview?url=http://www.ppio.eu/do_pobrania/dokumenty/raport_z_analizy_danych_INPRIS.pdf&chrome=true [dostęp: 3 grudnia 2013 roku].
8
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich z 23 maja 2013 roku do Ministra Sprawiedliwości wraz z odpowiedzią na pismo – http://www.sprawy-generalne.
brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1724220 [dostęp: 6 grudnia 2013 roku].
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liwych kierunkach jej rozwoju wśród interesariuszy
przyszłego systemu, w tym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, doradców i pracowników zatrudnionych w organizacjach świadczących
poradnictwo.
Wymienione cele znalazły swoje odbicie w harmonogramie projektu, realizowanego w podziale na
trzy główne zadania: badanie, model i polityka, upowszechnianie. Etap badania został zrealizowany niemal w całości przez Instytut Spraw Publicznych, etapowi prac nad modelem przewodził Instytut Prawa
i Społeczeństwa, z kolei za ostatni etap – związany
z upowszechnieniem działań projektu – w największej
mierze odpowiadała Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, wspomagana przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Przez cały okres trwania projektu
partnerzy informowali o bieżących rezultatach realizacji zadań i udostępniali wypracowane produkty na stronie internetowej http://www.ppio.eu.
Bilans działań

Ponieważ projekt zakładał wypracowanie konkretnych założeń polityki państwa w obszarze poradnictwa, konieczna była weryfikacja pierwotnych przypuszczeń i intuicyjnych wniosków uczestników projektu na
gruncie badań społecznych. Stworzenie polityki opartej na rzetelnej wiedzy naukowej stanowiło jedno z najważniejszych warunków powodzenia przedsięwzięcia.
Komplementarne względem siebie w tym obszarze działania zrealizowały Instytut Spraw Publicznych oraz Instytut Prawa i Społeczeństwa. Przeprowadzenie analizy danych zastanych, ze szczególnym uwzględnieniem
zagranicznych doświadczeń, należało do zadań drugiej
wymienionej instytucji. Miała ona ukazać problemy i obszary wiedzy wymagające pogłębienia w trakcie badań
empirycznych. Z kolei na podstawie koncepcji badawczej przygotowanej przez ekspertów Instytutu Spraw
Publicznych w 2012 roku zrealizowano pierwsze ogólnokrajowe badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Metodologia badania przewidywała wykorzystanie metod zarówno ilościowych, jak
i jakościowych. Wyznaczono trzy główne komponenty badania. Pierwszy dotyczył podmiotów świadczących
poradnictwo – w podziale na usługodawców publicz-
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nych i niepublicznych. W drugim kroku zbadano potencjalnych beneficjentów porad prawnych na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1050 osób oraz 200 osób
w badaniu ilościowym i 25 osób w badaniu jakościowym,
które miały doświadczenie korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej. Trzecią badaną grupą było otoczenie i instytucje wspierające poradnictwo prawne i obywatelskie,
w tym również publiczne i niepubliczne. Po zebraniu
i ocenie wniosków ze wszystkich faz badania rozpoczęły się prace nad całościowym raportem, który ostatecznie zaprezentowano na konferencji Instytutu Spraw Publicznych w Sejmie 9 lipca 2013 roku9. Wnioski zawarte
w raporcie uwiarygodniły tezę o potrzebie rozwijania poradnictwa jako ważnego instrumentu polityki społecznej, który pozwala zwiększać świadomość prawną obywateli, prowadząc do ich aktywizacji i upodmiotowienia.
Zweryfikowana lista podmiotów prowadzących
poradnictwo w Polsce posłużyła także do stworzenia internetowego narzędzia, nazwanego mapą poradnictwa. Na portalu mapaporadnictwa.org – na podstawie przygotowanej wcześniej bazy – w maju 2013 roku
uruchomiono wyszukiwarkę podmiotów poradnictwa,
uzupełnioną o poradnik dla osób chcących skorzystać
z bezpłatnych porad. W zasobie serwisu znajdują się dane teleadresowe około 5 tysięcy publicznych i niepublicznych organizacji i instytucji, które w różnym zakresie i na różnych warunkach mają możliwość udzielania
nieodpłatnie pomocy prawnej w Polsce. Serwis ma walor edukacyjno-informacyjny, służąc upowszechnianiu
wiedzy o istnieniu i korzyściach płynących z poradnictwa w Polsce, a także udzielając konkretnych wskazówek
dotyczących kontaktu z podmiotami umieszczonymi
w bazie i świadczonych przez nich form pomocy. Mapa umożliwia wyszukiwanie wielokryteriowe, co oznacza, że użytkownik jest w stanie odszukać interesujące
go instytucje między innymi według województwa, nazwy miejscowości czy rodzaju sprawy, w której poszukuje pomocy. Aby zagwarantować aktualność informacji, poproszono podmioty uwzględnione w bazie serwisu
o weryfikację swoich danych i samego faktu świadczenia
poradnictwa. Aktualizacja serwisu odbywa się z wykorzystaniem user-generated content, czyli informacji dodawanych przez użytkowników, którzy mają możliwość
poprawiania nieaktualnych danych i uzupełniania bazy
o nowe podmioty. Serwis pozwala się zorientować, jaka

9
A. Peisert, T. Schimanek, M. Waszak, A. Winiarska (red.): Poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Stan obecny i wizje przyszłości, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 – http://isp.org.pl/publikacje,1,597.html [dostęp: 28 listopada 2013 roku].
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jest data ostatniej modyfikacji danych kontaktowych
wskazanej organizacji. Wszystkie zmiany muszą uzyskać
akceptację administratora strony. Sam pomysł narzędzia zyskał uznanie wielu organizacji i instytucji, w tym
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, które zamieściło
na swojej stronie internetowej odnośnik do mapy. Po zakończeniu projektu zadanie administrowania serwisem
ma na stałe przypaść Departamentowi Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Eksperci wszystkich partnerów w projekcie
uczestniczyli w spotkaniach grupy roboczej, która miała za zadanie opracować model poradnictwa prawnego
i obywatelskiego w Polsce. Opierając się na dostępnych
danych, wynikach badań, analizie danych zastanych
i doświadczeniu praktyków poradnictwa reprezentujących Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych
i Związek Biur Porad Obywatelskich, członkowie grupy rozpoczęli prace nad modelem, trwające od października 2012 do lipca 2013 roku. W tym czasie toczyły się dyskusje nad poszczególnymi elementami, które
obejmowałby docelowy model poradnictwa: podmiotami udzielającymi porad prawnych i obywatelskich,
odbiorcami porad prawnych i obywatelskich, formą
i standardami dostarczanych usług, a także monitoringiem i kontrolą systemu. W okresie od marca do maja
2013 roku przygotowane przez grupę założenia modelu poddano konsultacjom z potencjalnymi interesariuszami systemu: prawnikami, środowiskiem akademickim, instytucjami rządowymi i samorządami wszystkich
szczebli. Wymianie zagranicznych doświadczeń służyło osobne seminarium z ekspertami z Holandii i Wielkiej Brytanii. Ostatecznie jednolite stanowisko grupa
robocza wypracowała jedynie w obszarze metod i standardów świadczenia poradnictwa, pozostałe elementy
ujęto zaś wariantowo, w podziale na trzy koncepcje: Instytutu Prawa i Społeczeństwa oraz Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związku Biur Porad Obywatelskich i Instytutu Spraw Publicznych. Właściwie we
wszystkich przedłożonych wariantach był zawarty postulat, aby nie ograniczać dostępności systemu jedynie
do grupy najuboższych obywateli. Podkreślono znaczenie nowoczesnych technologii, które zwiększają dostęp
do bezpłatnych porad, pozytywnie wpływając przy tym
na koszty i sprawność funkcjonowania systemów poradnictwa w innych krajach. Dorobek grupy roboczej został
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zebrany w publikacji System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa10, a także przedstawiony na konferencji w Ministerstwie Pracy
i Polityki Społecznej 29 października 2013 roku.
Na zakończenie obu etapów projektu – badania i prac nad modelem – zostały sformułowane rekomendacje, dotyczące między innymi polityki państwa
wobec poradnictwa i organizacji przyszłego systemu.
W ramach ostatniego etapu przewidziano upowszechnienie zebranej wcześniej wiedzy na temat korzyści
wynikających z bezpłatnej pomocy prawnej, stanu poradnictwa w Polsce i możliwych rozwiązań systemowych. Temu celowi służą między innymi szkolenia dla
doradców i przedstawicieli organizacji pozarządowych
oraz urzędników publicznych zainteresowanych problematyką poradnictwa. Ze względu na rolę powiatów w strukturze zarządzania systemem, postulowanej
przez partnerów projektu, zdecydowano się skierować
osobne działania upowszechniające do grupy radnych
powiatowych w całej Polsce.
Projekt systemowy „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, trzeba uznać za rezultat wieloletnich starań organizacji pozarządowych, podejmowanych wraz
ze środowiskami akademickimi i prawniczymi, który
miał doprowadzić do wprowadzenia w Polsce modelu
pozasądowej pomocy prawnej opartego na jednolitych
standardach działania. Jego realizacja potwierdziła
i wzmocniła argumenty przemawiające za koniecznością wypracowania całościowej polityki państwa w obszarze poradnictwa. Nie przesądza to jednak w żadnej
mierze o wdrożeniu systemu w kształcie zbliżonym do
jednego z wariantów proponowanych przez grupę roboczą. Aby do tego doszło, niezbędne jest dokonanie
przez samych decydentów rzetelnego bilansu kosztów i korzyści wdrożenia powszechnego systemu poradnictwa. Projekt wzbogacił i rozwinął argumenty
w dyskusji nad sensownością i opłacalnością systemu,
wskazując wysoką cenę, jaką płaci społeczeństwo za
utrzymywanie przeszkód i nierówności w dostępie do
pomocy prawnej w Polsce.

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa – http://www.ppio.eu.

Kwartalnik „Trzeci Sektor” jest wydawany od 2005 roku przez Instytut Spraw Publicznych. Misją pisma jest edukacja
– dostarczanie środowisku organizacji społecznych, ekspertom trzeciego sektora i decydentom wiedzy na temat kondycji i perspektyw rozwoju trzeciego sektora oraz społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W kwartalniku są ponadto artykułowane problemy dotyczące społeczeństwa obywatelskiego, pełni on także funkcję forum dyskusji nad propozycjami nowych rozwiązań.
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Każdy numer kwartalnika „Trzeci Sektor” stanowi odrębną, monograficzną całość i jest poświęcony omówieniu
wybranego tematu głównego. Do tej pory ukazały się:

–– Nr 31 (3/2013). Nowe formy aktywności?
–– Nr 30 (2/1013). NGOs – Projekt nadal w budowie?
–– NR 29 (1/2013). Aktywność obywatelska na wsi
–– Numer specjalny 2012/2013. Praca socjalna w organizacjach pozarządowych
–– Nr 28 – jesień/zima 2012. Współpraca i rywalizacja. Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim
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–– Nr 20 – wiosna 2010. Upaństwowienie sektora obywatelskiego. czy realne zagrożenie?
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