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Nota metodologiczna
Badania składały się z trzech elementów: 1. badania ilościowego reprezentatywnej
grupy Polaków w wieku 18 lat i więcej – pod kątem korzystania lub niekorzystania przez
nich z pomocy prawnej, 2. badania ilościowego celowego osób korzystających z
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, 3. badania jakościowego osób
korzystających z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
W ramach badań reprezentatywnych zrealizowano 1050 wywiadów bezpośrednich
(PAPI) na próbie ogólnopolskiej, w ramach badania ilościowego korzystających
przeprowadzono 201 wywiadów bezpośrednich (PAPI) na próbie celowej klientów
podmiotów udzielających porad. Ponadto zrealizowano 25 pogłębionych wywiadów
indywidualnych z osobami, które w ciągu dwóch miesięcy przed momentem badania
korzystały z usług podmiotów świadczących poradnictwo. Głównymi elementami badań
były badania ilościowe, stąd też w tym miejscu poświęcimy im najwięcej uwagi.
Badanie ogólnopolskie
Populacją objętą badaniem ogólnopolskim były osoby w wieku 18 i więcej lat, które
mieszkają w Polsce. Założeniem badawczym było określenie, ile osób korzysta, ile zaś nie
korzysta z pomocy prawnej, i zbadanie okoliczności z tym związanych. Próba badawcza
musiała więc spełniać kryterium reprezentatywności dla populacji polskiej w wieku 18 i
więcej lat, z kolei dobór musiał być losowy, aby uzyskane wyniki można było
ekstrapolować na całą populację. Założono przy tym, że odsetek osób, które korzystały z
bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, będzie mniejszy niż 10%.
W badaniu zastosowano próbę losowo-warstwową, dzięki której uzyskano strukturę
próby identyczną ze strukturą populacji ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości
zamieszkania i województwo, a sam dobór respondentów w terenie był realizowany
zgodnie z regułą random route.
Zastosowanie warstw pozwoliło określić kwoty (liczby wywiadów wraz z opisem płci i
wieku respondentów), jakie powinny być zrealizowane na terenie poszczególnych
województw i miejscowości (z uwzględnieniem ich wielkości). Konkretne miejsca realizacji
terenowej były losowane ze spisu ulic – wykorzystano bazę adresową opartą na bazie
Poczty Polskiej, na kodach pocztowych Oficjalnego Spisu Pocztowych Numerów
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Adresowych (PNA) dla Polski (kody pocztowe dla wszystkich miejscowości będących w
krajowym rejestrze urzędowym pochodzą z podziału terytorialnego kraju TERYT,
prowadzonego

przez

Główny

Urząd

Statystyczny).

Losowanie miało

charakter

systematyczny i odbywało się w podwarstwach, jakimi były województwa i miejscowości z
ich terenu. Dla każdej klasy wielkości miejscowości adresy były losowane z wykorzystaniem
liczby losowej uwzględniającej wielkość populacji i założonej próby.
W ramach wylosowanych ulic ankieter miał do zrealizowania wiązkę wywiadów, sam
dobór respondentów był zaś realizowany zgodnie z regułą random route – ankieter na
wylosowanej ulicy rozpoczynał pracę od losowo wybranego pierwszego adresu, a
następnie poruszał się po ulicy zgodnie ze ściśle określonym algorytmem poruszania się i
wyboru kolejnych adresów (algorytm określał kierunek poruszania się ankietera, wybór
kolejnych adresów, a w wypadku adresów z wieloma gospodarstwami domowymi, jak
bloki mieszkalne – wybór konkretnych mieszkań).
Powyższa procedura doboru próby i jej realizacji w terenie zapewnia wspomniane
wcześniej warunki reprezentatywności i losowości.
Struktura założona populacji została określona na podstawie wyników Narodowego
Spisu Powszechnego, zrealizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2011 roku.
Struktura rzeczywista zrealizowanej próby została przeważona, dzięki czemu uzyskano
strukturę próby identyczną ze strukturą populacji ze względu na wiek, płeć, wielkość
miejscowości zamieszkania i województwo. Wszystkie analizy wykonano na próbie
przeważonej.
Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadów bezpośrednich face
to face przy zastosowaniu kwestionariusza papierowego (PAPI). W wypadku dłuższych
kafeterii odpowiedzi (powyżej sześciu odpowiedzi) ankieterzy posługiwali się kartami
odpowiedzi do poszczególnych pytań. Średni czas realizacji wywiadu z osobą, która
korzystała z poradnictwa, wynosił około 55 minut, z pozostałymi respondentami – około 25
minut.
Zrealizowano, zgodnie z założeniami, N = 1050 wywiadów. Realizacja terenowa odbyła
się między 30 lipca a 18 sierpnia 2012 roku.
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Badanie osób korzystających z usług instytucji oferujących bezpłatne poradnictwo prawne i
obywatelskie
Ponieważ przyjęto założenie, że w próbie ogólnopolskiej odsetek osób, które korzystały
z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, będzie niewielki, oddzielne
badanie skierowano do osób, które korzystają z tego poradnictwa. Badanie to zostało
zrealizowane na próbie celowej beneficjentów – osób korzystających z porad prawnych
lub obywatelskich. Respondenci byli rekrutowani pod placówkami udzielającymi takich
porad. Placówki te dobrano na podstawie danych uzyskanych w badaniu usługodawców –
zgodnie z tymi danymi wybrano takie podmioty, które, według własnych deklaracji,
udzielają miesięcznie porad średnio co najmniej 40 osobom. Spośród tego grona wybrano
40 placówek, uwzględniając ich zróżnicowanie terytorialne (tak, aby objąć różne regiony i
miejscowości o zróżnicowanej liczbie mieszkańców) i zróżnicowanie typologicznego, czyli
podmioty o różnym charakterze – były to zarówno podmioty publiczne (jak ośrodki
pomocy

społecznej,

powiatowe

centra

pomocy

rodzinie,

powiatowi

rzecznicy

konsumentów, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, oddziały Inspekcji Pracy, biura
poselskie), jak i podmioty niepubliczne (jak biura porad obywatelskich, związki zawodowe,
kluby Federacji Konsumentów, różnego typu organizacje pozarządowe). Do wywiadów
byli rekrutowani klienci wskazanych placówek wychodzący z ich siedzib. Ze względu na
czas realizacji badania i przyjętą metodę pozyskiwania respondentów, wśród wybranych
podmiotów nie mogły się znaleźć uniwersyteckie poradnie prawne, które w okresie
wakacyjnym zawieszają swoją działalność. Założona próba wynosiła N = 200 – pod każdą
placówką miało być zrealizowanych średnio pięć wywiadów.
Dobór do próby miał charakter celowy: ankieterzy prosili o rozmowę osoby wychodzące
z placówek – jeśli osoby te rzeczywiście korzystały z usług poradnictwa i godziły się na
udział w badaniu, przeprowadzano wywiad.
Badanie zostało zrealizowane z wykorzystaniem metody wywiadów bezpośrednich face
to face przy zastosowaniu kwestionariusza papierowego (PAPI). W wypadku dłuższych
kafeterii odpowiedzi (powyżej sześciu odpowiedzi) ankieterzy posługiwali się kartami
odpowiedzi do poszczególnych pytań.
Zrealizowano N = 201 wywiadów, przy czym rozpiętość liczby wywiadów
zrealizowanych pod każdą z placówek wahała się od 0 do 12 wywiadów – miało to związek
z rzeczywistą liczbą osób korzystających z usług tych placówek w okresie realizacji
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wywiadów. Realizacja terenowa odbyła się między 30 lipca a 18 sierpnia 2012 roku. Średni
czas realizacji wywiadu w próbie celowej wyniósł 45 minut.
Narzędzie badawcze
W badaniu ilościowym użyto wystandaryzowanych narzędzi – kwestionariuszy
zawierających pytania zarówno zamknięte (z gotową listą odpowiedzi do wyboru przez
respondenta), jak i otwarte (pozwalające na swobodną wypowiedź respondenta).
Przygotowano osobne kwestionariusze do badania ogólnopolskiego i celowego, wiele
pytań w obu narzędziach było jednak identycznych, aby zapewnić porównywalność
uzyskanych wyników. Czas wywiadu przyjęty w koncepcji badawczej miał wynosić około
30–40 minut.
Kluczową kwestią było sprawdzenie, jak funkcjonuje kwestionariusz w wypadku osób
deklarujących problemy, w związku z którymi poszukiwały pomocy. W pierwotnej wersji
kwestionariusza przyjęto, że respondent będzie pytany o więcej niż jeden zgłoszony
problem (do trzech) i większą liczbę instytucji, w których szukał pomocy, w wypadku
każdego problemu. Wyniki pilotażu pokazały, że czas wywiadu w takich sytuacjach
znacznie się wydłuża: w wypadku dwóch problemów i czterech instytucji wywiad trwał 125
minut, w wypadku dwóch problemów i trzech instytucji – 110 minut, w wypadku jednego
problemu i dwóch instytucji – 72 minuty. W tej sytuacji, na podstawie wyników pilotażu i
dla dobra projektu, zdecydowano się w ostatecznej wersji kwestionariusza ograniczyć
pytania tylko do jednego problemu. Kodowanie pytań otwartych dotyczących rodzajów
spraw, z którymi zgłaszają się klienci poradnictwa, odbywało się przy udziale
doświadczonego prawnika.
Pogłębione wywiady indywidualne (IDI)
Badania ilościowe uzupełniono serią pogłębionych wywiadów indywidualnych z 25
respondentami, którzy mieli styczność z usługodawcami w ciągu ostatniego miesiąca lub
dwóch ostatnich miesięcy. Wywiady te pozwoliły bardziej plastycznie ujrzeć sytuacje, w
których ludzie sięgają po bezpłatną pomoc prawną, poznać ich potrzeby, zidentyfikować
przeszkody w dostępie oraz zrekonstruować ich opinie na temat tych usług.
Wywiady przeprowadzono z klientami 13 różnych instytucji, znacznie różniących się
profilem i usytuowanych w miejscowościach różnej wielkości. Były wśród nich: miejskie
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ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, stowarzyszenia, fundacja, biuro
poselskie, inspektorat pracy oraz biura porad konsumenckich.
Badanie było prowadzone według scenariusza rozmowy, który został uprzednio
poddany pilotażowi. Wyniki pilotażu wskazały, że jest on przygotowany w sposób, który
nie stwarza problemów ani badaczowi, ani rozmówcy. Wywiady realizowane były od 9 do
31 sierpnia 2012 roku. Średni czas realizacji jednego wywiadu wynosił około 65 minut.
Pozostałe uwagi
W wypadku części wykresów i tabel mamy do czynienia z relatywnie niewielkimi
liczebnościami. W takiej sytuacji, gdy zbiory danych liczą mniej niż 100, rozkłady
procentowe należy tratować bardzo ostrożnie – będzie to częsta sytuacja zwłaszcza w
wypadku osób korzystających z pomocy w badaniu ogólnopolskim, a także w badaniu
celowym. Nie zrezygnowano jednak z podawania procentów, gdyż zadaniem niniejszego
raportu było całościowe przedstawienie i omówienie uzyskanych wyników, nie zaś tylko
wyselekcjonowanie tych najbardziej trafnych i istotnych.
W niektórych wypadkach procenty nie sumują się do 100 – wynika to z zaokrąglania
wyników do liczb całkowitych.

8

Spis wykresów
Wykres 1. Płeć respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................20
Wykres 2. Płeć respondentów. Badanie celowe N = 201 ...................................................................21
Wykres 3. Wiek respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................21
Wykres 4. Wiek respondentów. Badanie celowe N = 201 .................................................................22
Wykres 5. Wykształcenie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający =
196, N niekorzystający = 854 ........................................................................................................23
Wykres 6. Wykształcenie respondentów. Badanie celowe N = 201 ...............................................24
Wykres 7. Sytuacja zawodowa respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................25
Wykres 8. Zatrudnienie. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................26
Wykres 9. Ogólna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .....................28
Wykres 10. Szczegółowa ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .....................29
Wykres 11. Deklarowane dochody respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................30
Wykres 12. Stan cywilny respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający =
196, N niekorzystający = 854 ........................................................................................................32
Wykres 13. Sytuacja zdrowotna respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................33
Wykres 14. Sytuacja zdrowotna w rodzinie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N =
1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................35
Wykres 15. Miejsce zamieszkania według wielkości miejscowości. Badanie ogólnopolskie. N
= 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .......................................................36
Wykres 16. Członkostwo w organizacjach. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający
= 196, N niekorzystający = 854 ....................................................................................................37

9

Wykres 17. Kontakty międzyludzkie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................37
Wykres 18. Członkostwo w organizacjach. Badanie celowe N = 201 ............................................38
Wykres 19. Kontakty międzyludzkie respondentów. Badanie celowe N = 201 .........................39
Wykres 20. Użytkowanie mediów. Badanie ogólnopolskie. N niekorzystający = 854 .............39
Wykres 21. Użytkowanie mediów. Badanie ogólnopolskie. N korzystający = 196 ...................40
Wykres 22. Dostęp do Internetu: Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................40
Wykres 23. Sposób korzystania z Internetu. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................41
Wykres 24. Dostęp do Internetu. Badanie celowe N = 201...............................................................42
Wykres 25. Sposób korzystania z Internetu. Badanie celowe N = 201 ..........................................42
Wykres 26. Zgeneralizowane zaufanie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................43
Wykres 27. Zaufanie do instytucji. Badanie ogólnopolskie. Korzystający N = 196 ...................44
Wykres 28. Zaufanie do instytucji. Badanie ogólnopolskie. Niekorzystający N = 854 .............46
Wykres 29. Zaufanie zgeneralizowane. Badanie celowe N = 201...................................................47
Wykres 30. Zaufanie do instytucji. Badanie celowe N = 201 ............................................................48
Wykres 31. Stosunek do państwa. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................49
Wykres 32. Stosunek do państwa. Badanie celowe N = 201 ............................................................50
Wykres 33. Świadomość prawna respondentów. Badanie ogólnopolskie. N korzystający =
196 .........................................................................................................................................................52
Wykres 34. Świadomość prawna respondentów. Badanie ogólnopolskie. N niekorzystający
= 854 .....................................................................................................................................................53
Wykres 35. Świadomość prawna. Badanie celowe N = 201..............................................................55
Wykres 36. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .....................56
Wykres 37. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów. Badanie celowe N =
201 (pominięto odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”) ............................................58
Wykres 38. Stosunek do prawa. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................59
10

Wykres 39. Opinie na temat przestrzegania prawa. Badanie celowe N = 201 ...........................60
Wykres 40. Wiedza na temat podmiotów świadczących pomoc prawną. Badanie
ogólnopolskie. N niekorzystający = 854 ...................................................................................64
Wykres 41. Wiedza na temat podmiotów świadczących pomoc prawną. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196 ......................................................................65
Wykres 42. Źródła informacji na temat możliwości uzyskania pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 252 (respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) .66
Wykres 43. Czas poszukiwania pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252 ..................................67
Wykres 44. Źródła informacji na temat możliwości uzyskania pomocy. Badanie celowe N =
201 (respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź) .......................................68
Wykres 45. Czas poszukiwania pomocy. Badanie celowe N = 201 ................................................69
Wykres 46. Opinie na temat systemu bezpłatnej pomocy dla obywateli. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .....................70
Wykres 47. Opinie na temat systemu bezpłatnej pomocy dla obywateli. Badanie celowe N
= 201 .....................................................................................................................................................71
Wykres 48. Źródła finansowania. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854 ......................................................................................................................72
Wykres 49. Źródła finansowania. Badanie celowe N = 201 ..............................................................73
Wykres 50. Postulowane typy beneficjentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................75
Wykres 51. Postulowane typy beneficjentów. Badanie celowe N = 201 .....................................77
Wykres 52. Postulowane typy usługodawców. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854 ...........................................................................79
Wykres 53. Postulowane typy usługodawców. Badanie celowe N = 201 ....................................80
Wykres 54. Sytuacje zapotrzebowania na pomoc prawną. Badanie ogólnopolskie. N = 1050,
N korzystający = 196, N niekorzystający = 854 .......................................................................82
Wykres 55. Częstotliwość występowania sytuacji zapotrzebowania na pomoc prawną.
Badanie ogólnopolskie. N = 239, N korzystający = 197, N niekorzystający = 44 .........83
Wykres 56. Częstotliwość występowania sytuacji, gdy pomoc była potrzebna. Badanie
celowe N = 201 ..................................................................................................................................84
Wykres 57. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich
pięciu latach. Badanie ogólnopolskie N = 313........................................................................85
11

Wykres 58. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich pięciu
latach – tylko z dziedziny prawa cywilnego. Badanie ogólnopolskie N = 171 ........................85
Wykres 59. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich
pięciu latach. Badanie celowe N = 227 ......................................................................................86
Wykres 60. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich
pięciu latach – tylko z dziedziny prawa cywilnego. Badanie celowe N = 116 ..............86
Wykres 61. Podmioty będące stroną sporu (konfliktu). Badanie ogólnopolskie N = 80 .........87
Wykres 62. Podmioty świadczące pomoc prawną najczęściej wybierane przez
respondentów. Badanie ogólnopolskie N = 196 (respondenci mogli wskazać więcej
niż jedną odpowiedź) ......................................................................................................................99
Wykres 63. Podmioty świadczące pomoc prawną najczęściej wybierane przez
respondentów. Badanie celowe N = 201 ............................................................................... 100
Wykres 64. Zakres pomocy (informacji). Badanie ogólnopolskie N = 699 (respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź).................................................................................... 104
Wykres 65. Zakres pomocy (informacji). Badanie celowe N = 201 (respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź).................................................................................... 105
Wykres 66. Forma pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 286 (respondenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź) ..................................................................................................... 107
Wykres 67. Forma pomocy. Badanie celowe N = 201 (respondenci mogli wskazać więcej niż
jedną odpowiedź) ......................................................................................................................... 108
Wykres 68. Osoba udzielająca pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 286 (respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź).................................................................................... 109
Wykres 69. Okres korzystania z pomocy (informacji). Badanie ogólnopolskie N = 241 ....... 110
Wykres 70. Okres korzystania z pomocy (informacji). Badanie celowe N = 201 ..................... 111
Wykres 71. Oczekiwania respondentów wobec usługodawców. Badanie ogólnopolskie N =
252 ...................................................................................................................................................... 113
Wykres 72. Powody skorzystania z pomocy (informacji) od konkretnego usługodawcy.
Badanie ogólnopolskie N = 252 ................................................................................................ 114
Wykres

73.

Rozwiązywanie

deklarowanych

problemów.

Badanie

ogólnopolskie.

Korzystający N=193, niekorzystający N=43 .......................................................................... 115
Wykres 74. Czy opisywana przez respondenta sytuacja już się zakończyła, przestała
zajmować jego (jej) czas? Badanie celowe N=201 ................................................... 116
12

Wykres 75. Rozwiązanie problemów według podmiotów świadczących poradę. Badanie
ogólnopolskie N = 252 ................................................................................................................. 117
Wykres 76. Zadowolenie z otrzymanej pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252 ................ 119
Wykres 77. Zadowolenie z otrzymanej pomocy. Badanie celowe N = 212 .............................. 120
Wykres 78. Przydatność informacji (pomocy). Badanie ogólnopolskie N = 252 .................... 121
Wykres 79. Zgodność otrzymanej pomocy z oczekiwaniami. Badanie ogólnopolskie N =
166 ...................................................................................................................................................... 122
Wykres 80. Sposób rozwiązania problemu. Badanie ogólnopolskie N = 166 ......................... 122
Wykres 81. Potencjalna strata. Badanie ogólnopolskie N =112 ................................................... 125
Wykres 82. Potencjalny zysk. Badanie ogólnopolskie N = 97 ....................................................... 125
Wykres 83. Potencjalny strata. Badanie celowe N = 113 ................................................................ 126
Wykres 84. Potencjalny zysk. Badanie celowe N = 76 ..................................................................... 126
Wykres 85. Deklarowane przez respondentów obciążenia związane z korzystaniem z
pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252 ............................................................................. 131
Wykres 86. Siedziba usługodawcy. Badanie ogólnopolskie N = 252 ......................................... 135
Wykres 87. Siedziba usługodawcy. Badanie celowe N = 239........................................................ 136
Wykres 88. Odległość miejsca zamieszkania beneficjenta od siedziby usługodawcy.
Badanie ogólnopolskie N = 252 ................................................................................................ 137
Wykres 89. Czy uzyskanie pomocy wiązało się z uiszczeniem opłaty? Badanie ogólnopolskie
N = 252 .............................................................................................................................................. 142
Wykres 90. Ocena poniesionych kosztów. Badanie ogólnopolskie N = 80 .............................. 144
Wykres 91. Czy uzyskanie pomocy wiązało się z uiszczeniem opłaty? Badanie celowe
N=239 ................................................................................................................................................ 145
Wykres 92. Wpływ doświadczenia sytuacji problemowej na gotowość do skorzystania z
pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 41 ................................................................................ 151
Wykres 93. Deklarowane przyczyny zniechęcenia do skorzystania z pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 37 ................................................................................................................... 152
Wykres 94. Niekorzystający z pomocy – sposoby rozwiązywania problemów. Badanie
ogólnopolskie N = 37 ................................................................................................................... 154
Wykres 95. Ocena pomocy uzyskanej z innego źródła. Badanie ogólnopolskie N = 37 ...... 155
Wykres 96. Inne źródła pomocy. Badanie ogólnopolskie. Respondent mógł wskazać więcej
niż jedną odpowiedź. N=252 ..................................................................................................... 157
13

Wykres 97. Gotowość do skorzystania z bezpłatnej pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 41
............................................................................................................................................................. 158

14

Spis tabel
Tabela 1. Charakter problemów prawnych a sytuacja zawodowa respondentów. Badanie
ogólnopolskie – korzystający .......................................................................................................27
Tabela 2. Typologia beneficjentów .........................................................................................................63
Tabela 3. Skala zapotrzebowania na pomoc według płci. Badanie ogólnopolskie ................88
Tabela 4. Skala zapotrzebowania na pomoc według płci. Badanie celowe ..............................89
Tabela 5. Typy problemów prawnych a płeć. Badanie ogólnopolskie – korzystający ...........89
Tabela 6. Trudności deklarowane przez respondentów a płeć. Badanie ogólnopolskie –
korzystający N = 198 ........................................................................................................................90
Tabela 7. Trudności deklarowane przez respondentów a płeć. Badanie celowe N=201 ......90
Tabela 8. Skala zapotrzebowania na pomoc według wieku.

Badanie ogólnopolskie

N=241 ...................................................................................................................................................91
Tabela 9. Zapotrzebowanie na pomoc a niepełnosprawność. Badanie ogólnopolskie........92
Tabela 10. Zapotrzebowanie na pomoc a niepełnosprawność. Badanie celowe ...................92
Tabela 11. Skala zapotrzebowania a miejsce zamieszkania. Badanie ogólnopolskie ............93
Tabela 12. Społeczny poziom wiktymizacji: odsetek osób, które padły ofiarą różnego
rodzaju przestępstw ........................................................................................................................94
Tabela 13. Częstość kontaktów z wybranymi instytucjami prawnymi lub ich
przedstawicielami ............................................................................................................................95
Tabela 14. Przedmiot nowych spraw (wniosków) skierowanych do Rzecznika Praw
Obywatelskich (według wpływu do poszczególnych problematyk) w 2010 roku. ....98
Tabela 15. Najczęściej wybierane podmioty świadczące porady a płeć beneficjentów.
Badanie ogólnopolskie N=252 .................................................................................................. 102
Tabela 16. Najczęściej wybierani usługodawcy a wiek respondentów. Badanie
ogólnopolskie N=252 .................................................................................................................. 102
Tabela 17. Najczęściej wybierani usługodawcy a wykształcenie respondentów. Badanie
ogólnopolskie N=252 .................................................................................................................. 103
Tabela 18. Modele korzystania z pomocy .......................................................................................... 129
Tabela 19. Przeszkody w dostępie do pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252 ................ 132
Tabela 20. Ocena przeszkód w dostępie do pomocy a dostęp respondentów do Internetu.
Badanie ogólnopolskie N=252 ................................................................................................. 139
15

Tabela 21. Oczekiwania wobec usługodawców przed uzyskaniem pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 252 ................................................................................................................. 148
Tabela 22. Ocena zgodności uzyskanej pomocy z oczekiwaniami. Badanie ogólnopolskie N
= 252 .................................................................................................................................................. 149
Tabela 23. Alternatywa wobec pomocy prawnej według płci respondentów. Badanie
ogólnopolskie N=37 ..................................................................................................................... 156
Tabela 24. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według płci. Badanie ogólnopolskie N
= 159 .................................................................................................................................................. 164
Tabela 25. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według wieku. Badanie ogólnopolskie
N=157 ................................................................................................................................................ 165
Tabela 26. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według sytuacji zawodowej. Badanie
ogólnopolskie N = 159 ................................................................................................................. 165
Tabela 27. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według poziomu dochodów. Badanie
ogólnopolskie N = N=160 ........................................................................................................... 166
Tabela 28. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według sytuacji zdrowotnej. Badanie
ogólnopolskie N = 159 ................................................................................................................. 166
Tabela 29. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według niepełnosprawności. Badanie
ogólnopolskie N = 159 ................................................................................................................. 167
Tabela 30. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej a doświadczenie długotrwałej
choroby w rodzinie. Badanie ogólnopolskie N = 159 ....................................................... 167
Tabela 31. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według miejsca zamieszkania.
Badanie ogólnopolskie N = 159 ................................................................................................ 168

16

Najważniejsze wnioski
Poniżej zaprezentowano wstępne wnioski z badań korzystających i niekorzystających,
wyniki tych badań wymagają bowiem weryfikacji na podstawie rezultatów badań
usługodawców i podmiotów wspierających.
1. Co piąty respondent w próbie reprezentatywnej skorzystał z pomocy prawnej –
niemal w dwóch trzecich wypadków korzystający uzyskiwali poradę za darmo.
2. Kobiety częściej niż mężczyźni korzystały z pomocy, choć jednocześnie
deklarowały mniejszą gotowość do korzystania z systemu bezpłatnej pomocy
prawnej.
3. Kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały problemy z dziedziny prawa
cywilnego, zwłaszcza rodzinnego.
4. Osoby najczęściej korzystające z pomocy i deklarujące największą liczbę
problemów prawnych to osoby w wieku średnim, między 30. a 50. rokiem życia –
szczyt aktywności zawodowej zbiega się z największym zapotrzebowaniem na
pomoc.
5. Osoby korzystające z pomocy częściej niż niekorzystający przejawiają postawy
legalistyczne, rzadziej zaś oportunistyczne lub nawet antylegalistyczne.
6. Wśród usługodawców, z których pomocy respondenci korzystali najczęściej w
badaniu ogólnopolskim, są: urząd gminy lub miasta, ośrodek pomocy społecznej, sąd
i kancelaria prawna. W badaniu celowym cztery najczęściej wskazywane podmioty to:
fundacja lub stowarzyszenie, kancelaria prawna (adwokacka lub radcowska), ośrodek
pomocy społecznej (w tym gminny lub miejski) oraz Państwowa Inspekcja Pracy.
7. W świetle wywiadów pogłębionych można wyodrębnić dwa główne typy
beneficjentów: „nieśmiałych petentów” (osoby o niższym wykształceniu, o niskich
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oczekiwaniach wobec pomocy) i „świadomych klientów” (osoby traktujące pomoc
jako mniej lub bardziej należną usługę, mające wyższe wymagania).
8. Głównym deklarowanym obciążeniem związanym z korzystaniem z nieodpłatnej
pomocy prawnej były emocje i stres – co interesujące, obciążenie to częściej
wskazywali mężczyźni niż kobiety.
9. W świetle wywiadów pogłębionych można zidentyfikować dwa modele
korzystania

z

pomocy

prawnej:

pomoc

spersonalizowaną

i

całościową

(charakterystyczną dla „nieśmiałych petentów”) oraz zdepersonalizowaną i
ograniczoną do meritum (charakterystyczną dla „świadomych klientów”).
10. Ważnym czynnikiem korelującym z modelem korzystania z pomocy jest
wykształcenie: im wyższe wykształcenie, tym częściej beneficjenci są „świadomymi
klientami”.
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1. Charakterystyka beneficjentów pomocy prawnej
Przedmiotem pierwszej części niniejszego raportu jest próba charakterystyki
beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej, dokonana na podstawie trzech źródeł danych.
Po pierwsze, korzystano z wyników badań ilościowych na próbie ogólnopolskiej (N =
1050). Na etapie konceptualizacji badania założono, że w takiej próbie odsetek osób
mających doświadczenie korzystania z pomocy prawnej (płatnej i bezpłatnej) będzie
relatywnie niski. Tymczasem się okazało, że doświadczenie takie zadeklarował niemal co
piąty respondent (19%, N = 196) – w tym dwie trzecie wypadków poszukiwania pomocy
prawnej dotyczyło pomocy bezpłatnej. Ponieważ jednak respondent mógł wskazać więcej
niż jedną sytuację problemową, nie jesteśmy w stanie wyciągać wniosków na temat tych
beneficjentów, którzy skorzystali jedynie z pomocy bezpłatnej – w wypadku pytania o
koszty badaną jednostką były bowiem sytuacje poszukiwania pomocy, nie zaś
respondenci. Pojedynczy respondent mógł raz za pomoc zapłacić, z kolei innym razem
otrzymać ją bezpłatnie. Badanie ogólnopolskie umożliwia wyciąganie wniosków na temat
beneficjentów pomocy prawnej ogółem, w tym zwłaszcza systematyczne porównanie tej
grupy z grupą osób niekorzystających z pomocy. Z drugiej strony, wśród niekorzystających
(81%, N = 854) w próbie ogólnopolskiej znalazło się jedynie 37 osób, które nie skorzystały z
pomocy prawnej, mimo że w ciągu ostatnich pięciu lat przydarzyła im się sytuacja, w której
taka pomoc była potrzebna. W tej grupie respondentów tylko 16 osób w ogóle nie szukało
żadnej pomocy. Niewielka liczba takich osób sprawia, że nie jesteśmy w stanie trafnie
scharakteryzować osób niekorzystających z żadnej pomocy ani sytuacji, w jakich się
znaleźli. Wyniki z próby ogólnopolskiej zostaną zestawione z wynikami badań na próbie
celowej (N = 201) beneficjentów oraz uzupełnione o analizę 25 indywidualnych wywiadów
pogłębionych z beneficjentami. W myśl koncepcji badania, właśnie to badanie miało
umożliwić

charakterystykę

beneficjentów

pomocy

bezpłatnej.

Ma

ono

jednak

niereprezentatywny charakter, stąd uzupełniono je porównaniem z wynikami badania
ogólnopolskiego.
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1.1

Cechy społeczno-demograficzne

Wykres 1. Płeć respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854

Proporcje między płciami wśród niekorzystających odpowiadają proporcjom w całej
populacji. Wyraźną nadreprezentację kobiet widać z kolei w grupie osób korzystających z
pomocy. Można to interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, może to świadczyć o
tym, że kobietom częściej niż mężczyznom zdarza się znaleźć w sytuacji, gdy pomoc
prawna jest potrzebna. Po drugie, większa może być nie tyle częstotliwość występowania
takich sytuacji wśród kobiet, ile ich skłonność do szukania pomocy, wynikająca – jak można
przypuszczać – z większego poczucia odpowiedzialności za dobrobyt rodziny. Po trzecie,
nie jest wykluczone, że funkcjonujące w polskim społeczeństwie stereotypy obu płci
sprawiają, że mężczyźni są rzadziej skłonni do poszukiwania wszelkiej pomocy, nie tylko
prawnej i nie tylko bezpłatnej. Po czwarte, można argumentować, że mężczyźni mają
większe możliwości korzystania z płatnej pomocy prawnej. Dwie pierwsze hipotezy będą
weryfikowane w dalszej części niniejszego raportu.
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Wykres 2. Płeć respondentów. Badanie celowe N = 201

Dysproporcja między kobietami i mężczyznami jest w próbie celowej znacznie
wyraźniejsza niż w próbie ogólnopolskiej. Kobiety częściej niż mężczyźni szukają pomocy
prawnej, ale w wypadku poszukiwania pomocy bezpłatnej różnica ta jest jeszcze większa.
Wykres 3. Wiek respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854

Jeśli chodzi o strukturę wiekową, to grupa osób korzystających wyraźnie się różni od
grupy osób niekorzystających. Ogólnie mówiąc, po pomoc najczęściej sięgali respondenci
w wieku produkcyjnym, najrzadziej – respondenci w wieku do 24 lat i po 70. roku życia.
Ustalenia te można interpretować dwojako. Z jednej strony, jest to wskaźnik rozmaitych
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dodatkowych trudności w dostępie do pomocy prawnej w wypadku najmłodszych i
najstarszych respondentów (na przykład brak środków w wypadku osób młodszych, zły
stan zdrowia w wypadku osób starszych). Z drugiej jednak strony, można założyć, że osoby
te, z racji wieku, znajdują się w takiej sytuacji życiowej, która rzadziej wiąże się z
powstawaniem problemów prawnych. Na przykład osoby na emeryturze nie będą mieć
raczej problemów z pracodawcą, które są jednym z najczęściej deklarowanych problemów
prawnych. Być może jednak ważniejszym powodem niekorzystania z pomocy przez osoby
starsze jest niedostatek informacji o możliwości uzyskania pomocy bezpłatnej lub jakieś
inne przyczyny.
Wykres 4. Wiek respondentów. Badanie celowe N = 201

Struktura wiekowa respondentów w badaniu celowym bardzo przypomina strukturę
wieku grupy osób korzystających z pomocy. Znaczną różnicę można dostrzec jedynie w
wypadku osób w wieku 50–59 lat, które stanowiły w próbie celowej odsetek respondentów
niemal o połowę mniejszy niż wśród korzystających z pomocy w próbie ogólnopolskiej.
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Wykres 5. Wykształcenie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający
= 196, N niekorzystający = 854

Także pod względem wykształcenia widać różnice między obiema grupami
respondentów, choć zależność nie jest tak wyraźna jak w wypadku wieku. Osoby
niekorzystające z pomocy dwuipółkrotnie częściej deklarują wykształcenie podstawowe, z
kolei korzystający wyraźnie częściej deklarują wykształcenie wyższe. Można by więc
wnioskować, że im wyższy poziom wykształcenia, tym większa świadomość, że problem
można rozwiązać prawnie. Obraz zależności jest jednak bardziej skomplikowany: brak
wykształcenia lub nieukończone wykształcenie podstawowe deklaruje podobny (znikomy)
odsetek w obu grupach respondentów, a na przykład niepełne wykształcenie wyższe
deklaruje identyczny odsetek respondentów w obu grupach. Jak się jednak okazuje,
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wykształcenie silnie koreluje z wyborem podmiotów świadczących porady – o czym
piszemy dalej.
Wykres 6. Wykształcenie respondentów. Badanie celowe N = 201

Biorąc pod uwagę strukturę wieku beneficjentów pomocy, na jaką wskazuje badanie na
próbie celowej, są oni lepiej wykształceni niż zarówno korzystający, jak i niekorzystający z
pomocy w badaniu na próbie ogólnopolskiej. Jest wśród nich więcej osób o wykształceniu
wyższym i średnim ogólnokształcącym niż nawet w wypadku korzystających z pomocy w
badaniu ogólnopolskim.
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Wykres 7. Sytuacja zawodowa respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Wykres 8. Zatrudnienie. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854

Korzystający z pomocy znajdują się w ogólnie lepszej sytuacji zawodowej niż
niekorzystający. Dużo częściej deklarują związek z jednym miejscem pracy i osiąganie
dodatkowych dochodów. Niekorzystający znacznie częściej deklarują niepodejmowanie
działalności zarobkowej. Zastanawia, że w obu kategoriach respondentów poziom
deklarowanego bezrobocia (5% i 6%) jest wyraźnie niższy niż poziom oficjalny (12,4% we
wrześniu 2012 roku według Głównego Urzędu Statystycznego 1). Dysproporcja ta zapewne
wynika z odmienności poszczególnych definicji i metod szacowania bezrobocia.
Wyniki badań na próbie celowej przynoszą bardzo zbliżony obraz sytuacji zawodowej i
materialnej respondentów korzystających z pomocy, ale w celu zachowania większej
czytelności raportu nie są ilustrowane osobnymi wykresami.

Bezrobotni oraz stopa bezrobocia wg województw, podregionów i powiatów (Stan na koniec września 2012 r.) –
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1487_PLK_HTML.htm [dostęp: 2 listopada 2012 roku].

1
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Tabela

Charakter

1.

M4. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje P. obecną sytuację zawodową?
Oprócz jednej pracy,

problemów prawnych a
sytuacja

zawodowa

zajęcia
Mam

tylko

jedną zarobkowego

respondentów. Badanie

pracę,

ogólnopolskie

zarobkowe związane z miarę

–

korzystający
O3

Prawo

cywilne

i

procedura cywilna
Prawo pracy

jednym

zajęcie uzyskuję

inne

w Nie mam stałej pracy,

regularne pracuję

miejscem dochody z innych różnych

dorywczo

w

miejscach Nie

pracuję

pracy (n=142)

prac, zajęć (n=9)

(n=19)

zarobkowo (n=72)

Total (n=239)

62,5%

62,7%

62,6%

65,1%

63,3%

11,3%

23,4%

0,0%

4,4%

8,9%

13,1%

38,6%

23,7%

15,9%

0,0%

13,6%

6,0%

7,4%

10,0%

0,0%

6,7%

14,3%

10,7%

1,3%

13,7%

0,0%

0,0%

1,3%

9,7%

27,0%

7,3%

1,3%

7,6%

Zabezpieczenia społeczne
(ubezpieczenia społeczne, 9,5%
pomoc społeczna)
Prawo

karne

postępowanie

i
karne. 7,9%

Prawo karne wykonawcze
Prawo administracyjne i
procedura
administracyjna
Prawo finansowe

Inne

Sytuacja zawodowa respondentów koreluje ze specyfiką deklarowanych przez nich
problemów prawnych. W przypadku prawa pracy, na przykład, osoby nie mające stałej
pracy deklarowały takie sytuacje o wiele rzadziej, niż mający stabilne zatrudnienie. Nie jest
to ustalenie oczywiste – mogłoby się wydawać, że zatrudnieni na stałe są lepiej chronieni i
w mniejszym stopniu będą potrzebować pomocy. Być może jednak, inne czynniki
sprawiają, że osoby w trudniejszej sytuacji zatrudnienia nie korzystają z pomocy.
Zrozumiały jest natomiast fakt, iż osoby zatrudnione jedynie dorywczo lub nie pracujące
wyraźnie częściej deklarują sytuacje związane z zabezpieczeniami społecznymi, niż
zatrudnieni na stałe. Wyjątkiem jest natomiast najszersza kategoria problemów – prawo
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cywilne, które z taką samą częstotliwością wskazywali respondenci w każdej sytuacji
zawodowej.
Wykres 9. Ogólna ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Wykres 10. Szczegółowa ocena sytuacji materialnej gospodarstwa domowego. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Wykres 11. Deklarowane dochody respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Jeśli chodzi o sytuację materialną, nie widać większych różnic w ocenie sytuacji
materialnej między korzystającymi a niekorzystającymi – znikoma liczba respondentów w
obu grupach deklaruje, że sytuacja ta jest bardzo zła lub bardzo dobra. Beneficjenci to w
większości osoby oceniające swoją sytuację finansową jako niezbyt zadowalającą, prawie
jedna trzecia zaś postrzega ją jako złą. Obraz wynikający z badań ogólnopolskich jest
jednak niespójny. Na przykład korzystający z pomocy wyraźnie częściej deklarują zarówno
to, że żyją bardzo biednie, jak i to, że żyją dobrze. Znacznie częściej niż niekorzystający
wskazują dysponowanie oszczędnościami, ale także posiadanie zobowiązań finansowych.
Rzadziej niż niekorzystający deklarują trudności materialne. Być może jest to po prostu
grupa wewnętrznie zróżnicowana, gdyż obejmuje zarówno klientów pomocy społecznej,
jak i na przykład przedsiębiorców toczących spory z administracją publiczną. Dodatkowo
dane na temat dochodów należy interpretować w wymiarze sytuacji ogólnokrajowej –
wydaje się tutaj, że sytuacja korzystających (niekorzystających także, choć w nieco
mniejszym stopniu) z pomocy jest ogólnie gorsza od przeciętnej. I tak, według danych
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Głównego Urzędu Statystycznego z 2010 roku minimum egzystencji w Polsce wynosiło
1702,96 złotego na rodzinę czteroosobową (z dwójką dzieci) – poniżej tego progu
dochodowego żyło 11,8% ludności 2. Tymczasem w omawianym badaniu poniżej tego
progu sytuuje się co najmniej 19% niekorzystających i 20% korzystających z pomocy. Być
może respondenci w obu grupach zaniżyli swoje rzeczywiste dochody albo różnice
wynikają z ograniczonych możliwości porównania obu zbiorów danych, gdyż badania
Głównego Urzędu Statystycznego mówią o czteroosobowej rodzinie, z kolei w naszym
badaniu pytano o sytuację gospodarstwa domowego – bez różnicowania gospodarstw
według kryterium liczby osób.

CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW – omówienie wyników badań jakościowych
Obraz beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej, jaki wyłania się z części wywiadów pogłębionych,
sugeruje, że jest wśród nich niemało osób w dramatycznie trudnej sytuacji życiowej, które takiej
pomocy rzeczywiście bardzo potrzebują:
Siedzę w domu, modlę się i płaczę. Najpierw się napłaczę, potem wezmę tabletkę nerwową, no i
wie Pani, bo ja nie zmarnuję. Wczoraj do mnie dzwoni ze sklepu sprzedawczyni, [imię], chcesz, to
[imię] przywiezie z niedzieli pozostałości, to sobie coś zrobisz. To ona mnie przywiozła, to ja
wzięłam wodę, która pietruszka to umyłam, seler, który dobry, to kroiłam, co niedobre to
wyrzucałam. Pomidory, które dobre, to umyłam, do garnka, później do słoików i 4 słoiki przecieru
zrobiłam, także sobie radzę, a teraz jestem sama, to już schudłam. Teraz to mało chodzę, bo ta
noga mnie boli, ale jak pojadę na halę, to i tam mają te tańsze warzywo, to tam sobie wezmę,
przyjadę do domu, popracuje, pokroje, i mam, wie Pani. (IDI 122)
Myślę, że mi Pani uwierzy, Pani myśli, że mi tu jest łatwo przychodzić? Młoda w miarę jestem, bo się
bardzo młodo czuje, to czy przynosić podanie o pomoc na żywność. Ale jakby nie pomoc, to chyba
o tych zupach bym żyła. Jak były dolary, to tak, ale teraz za te 700 zł to nie ma i jeszcze mam brata
w domu, co pije i po rozwodzie. Także oczywiście, że mi pomoże, ale to nie są stówki, czy da mi 20,
czy tam 30 czy 50 zł, zawsze coś kupię. Ale, tak jak Pani mówiłam, nieraz zjem, a nieraz nie zjem.
Ale się cieszę, że dzieci zjedzą. (IDI 103)

Ubóstwo w Polsce w 2011r., 31 maja 2012 roku – http://www.stat.gov.pl/gus/5840_8292_PLK_HTML.htm [dostęp: 13
października 2012 roku].
2
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Wykres 12. Stan cywilny respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający
= 196, N niekorzystający = 854

Pytanie o stan cywilny respondentów pozwala pośrednio wnioskować o tym, kto
najczęściej korzysta z pomocy prawnej (a więc i o tym, kto najbardziej jej potrzebuje).
Odsetek korzystających jest znacznie wyższy w dwóch takich grupach – osób
rozwiedzionych lub w separacji oraz wdów i wdowców. Można się domyślać, że
problemem prawnym, z którym przychodzą po poradę ci pierwsi, są sprawy rozwodowe, w
wypadku tych drugich mogą to być kwestie spadkowe. I jedne, i drugie wymagają na ogół
pomocy prawnika. Choć w obu grupach respondentów ponad połowa to osoby
pozostające w związkach małżeńskich, wśród korzystających z pomocy dwukrotnie częściej
znajdują się osoby żyjące w związkach nieformalnych. Kawalerowie i panny oraz
małżonkowie relatywnie rzadziej sięgają po pomoc prawną.
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Wykres 13. Sytuacja zdrowotna respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Zdecydowana większość respondentów w obu grupach to osoby, które nie mają
problemów

zdrowotnych:

nie

chorowały,

nie

są

niepełnosprawne,

nie

były

hospitalizowane. Podobnie sytuacja wygląda w wypadku rodzin (bliskich) respondentów.
Widać jednak różnice między osobami korzystającymi i niekorzystającymi z pomocy. Pod
względem sytuacji zdrowotnej korzystający dwukrotnie częściej niż niekorzystający
borykają się z własną niepełnosprawnością, a także niemal dwukrotnie częściej zdarzyło im
się być niezdolnymi do pracy dłużej niż miesiąc z powodu choroby lub wypadku. Typologia
sytuacji zapotrzebowania na pomoc prawną wskazuje, że wśród spraw, z jakimi
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respondenci najczęściej przychodzili do usługodawców, były zabiegi o uzyskanie
świadczeń socjalnych (w tym rent inwalidzkich) i spory z pracodawcą (między innymi w
kwestii zwolnień lub odszkodowań). Znacznych różnic w tym zakresie nie widać jednak,
gdy chodzi o sytuację zdrowotną członków rodziny respondentów. Dane na temat sytuacji
zdrowotnej i niepełnosprawności respondentów należy interpretować w wymiarze danych
ogólnopolskich: w Polsce około 10,6% ludności w wieku 15 i więcej lat posiada prawne
orzeczenie niepełnosprawności, z kolei liczba osób niepełnosprawnych z orzeczeniem w
wieku produkcyjnym wynosi 8,4% ludności w tym wieku 3. Dostępne dane nie umożliwiają
bezpośredniego

porównania,

gdyż

respondentami

w

ogólnopolskim

badaniu

beneficjentów pomocy prawnej były osoby powyżej 18. roku życia. Wydaje się jednak, że
odsetek osób niepełnosprawnych wśród korzystających z pomocy mniej więcej
odpowiada odsetkowi tych osób w całej populacji.

3

Por. http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach-/dane-demograficzne/ [dostęp: 2 listopada 2012
roku].
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Wykres 14. Sytuacja zdrowotna w rodzinie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N =
1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Wykres 15. Miejsce zamieszkania według wielkości miejscowości. Badanie ogólnopolskie.
N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Z jednym wyjątkiem, nie widać istotnych różnic między obiema kategoriami
respondentów, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. Tym wyjątkiem są mieszkańcy wsi,
którzy wyraźnie rzadziej korzystają z pomocy prawnej. Wynika to zapewne z tego, że
porady prawne rzadko są dostępne w ich miejscu zamieszkania, chcąc więc skorzystać z
porady, muszą oni ponieść wyższe koszty, na przykład dojazdu do najbliższej większej
miejscowości.
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1.2

Postawy społeczno-polityczne

Wykres 16. Członkostwo w organizacjach. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Wykres 17. Kontakty międzyludzkie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Nie widać żadnych różnic między obiema kategoriami respondentów w zakresie
aktywności społecznej, mierzonej przynależnością do organizacji, stowarzyszeń czy grup
religijnych. Kształtuje się ona na tym samym, niskim poziomie (6,2%), charakterystycznym
dla polskiego społeczeństwa (trzeba jednak dodać, że – według innych badań – poziom
przynależności jest wyższy, na przykład zgodnie z Diagnozą Społeczną 2011, 14,9% Polaków
należy do organizacji [http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf,
s. 281]). Nie widać także różnic w zakresie liczby osób, z jakimi respondenci wchodzą w
codzienne interakcje. Korzystający z pomocy deklarują jednak nieco większe
zaangażowanie na rzecz innych przez poświęcanie swojego czasu wolnego.
Wykres 18. Członkostwo w organizacjach. Badanie celowe N = 201

Beneficjenci pomocy prawnej w badaniu celowym dużo częściej deklarują członkostwo
w organizacjach i stowarzyszeniach niż zarówno korzystający, jak i niekorzystający w
badaniu ogólnopolskim. Odsetek ten jest bardziej zbliżony do tego stwierdzanego we
wspomnianych już badaniach, wydaje się jednak, że w tym wypadku bardziej miarodajne
są badania ogólnopolskie.
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Wykres 19. Kontakty międzyludzkie respondentów. Badanie celowe N = 201

Częstotliwość interakcji międzyludzkich, deklarowana przez beneficjentów w badaniu
celowym, odzwierciedla mniej więcej wyniki badania ogólnopolskiego dla obu kategorii
respondentów. Oznacza to potwierdzenie tezy, że beneficjenci pomocy nie różnią się pod
tym względem od osób niekorzystających.
1.3

Źródła informacji i sposób korzystania z mediów

Wykres 20. Użytkowanie mediów. Badanie ogólnopolskie. N niekorzystający = 854
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Wykres 21. Użytkowanie mediów. Badanie ogólnopolskie. N korzystający = 196

Wykres 22. Dostęp do Internetu: Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854
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Wykres 23. Sposób korzystania z Internetu. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Nie widać wyraźnych tendencji w zakresie różnic w użytkowaniu poszczególnych
mediów. Korzystający rzadziej niż niekorzystający spędzają przed telewizorem znaczną
ilość czasu, co może wiązać się z tym, że częściej pracują w pełnym wymiarze godzin, mniej
czasu spędzają także na słuchaniu radia. Zastanawiające jest to, że w obu grupach aż około
30% respondentów deklaruje, że nigdy nie szuka informacji w Internecie – widać tutaj
wprawdzie sporą różnicę między obiema kategoriami respondentów, korzystający rzadziej
bowiem deklarują, że nie robią tego nigdy. Nie widać jednak różnicy w grupie tych, którzy
poświęcają na poszukiwanie informacji w Internecie najwięcej czasu – jest ich nawet
trochę więcej wśród osób niekorzystających z pomocy (36,5% w stosunku do 35,2%).
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Wykres 24. Dostęp do Internetu. Badanie celowe N = 201

Wykres 25. Sposób korzystania z Internetu. Badanie celowe N = 201

Ogólnie respondenci w badaniu celowym podobnie często mają dostęp do Internetu
we własnym domu co korzystający w badaniu ogólnopolskim. Wyraźnie częściej korzystają
jednak z niego codziennie. W tej pierwszej grupie mniej jest również osób, które – choć
mają dostęp do sieci – nie korzystają z niego.
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1.4

Zaufanie do instytucji

Wykres 26. Zgeneralizowane zaufanie respondentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Pierwsze z pytań dotyczyło tak zwanego zaufania uogólnionego. W obu grupach
respondentów poziom zaufania był znacznie wyższy niż stwierdzany wielokrotnie w innych
badaniach społecznych – około 28% w wypadku niekorzystających z pomocy i prawie 38%
w wypadku korzystających zgadza się ze stwierdzeniem, że „większości ludzi można ufać”.
Według Diagnozy Społecznej 2011, w ciągu ostatniej dekady oscylował on między 10,5 a
13,3% [http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf, s. 283]. Nieco
więcej osób niekorzystających zgadzało się ze stwierdzeniem, że „ostrożności nigdy za
wiele” (odpowiednio – 68,1% i 63,3%; tutaj poziom nieufności był niższy niż stwierdzany w
Diagnozie Społecznej 2011).
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Wykres 27. Zaufanie do instytucji. Badanie ogólnopolskie. Korzystający N = 196
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Pytanie o zaufanie respondentów do konkretnych instytucji przynosi jednak zupełnie
inny obraz. Osoby korzystające z pomocy prawnej deklarują mniejsze zaufanie do
większości (15 na 21) podmiotów, o które pytaliśmy: banków komercyjnych, Narodowego
Banku Polskiego, sejmu, prezydenta, Parlamentu Europejskiego, policji, rządu, samorządów
terytorialnych,

Zakładu

Ubezpieczeń

Społecznych,

giełdy,

Otwartych

Funduszy

Emerytalnych, sądów, radców prawnych, towarzystw ubezpieczeniowych, sąsiadów. Być
może wynika to stąd, że korzystający z pomocy prawnej doświadczyli sporu z jakimś z tych
podmiotów, co mogło się przełożyć na ich ogólny stosunek do życia publicznego. Może się
to również wiązać z ogólnie większą skłonnością osób korzystających z pomocy do
krytycyzmu (przyjmowania postawy konfrontacyjnej), którą omawiamy dalej. W tym ujęciu
większy brak zaufania nie musiałby być czymś negatywnym, ale raczej przejawem
większych oczekiwań pod adresem życia publicznego czy – szerzej – społecznego
otoczenia tych osób.
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Wykres 28. Zaufanie do instytucji. Badanie ogólnopolskie. Niekorzystający N = 854

46

Wykres 29. Zaufanie zgeneralizowane. Badanie celowe N = 201

Respondenci w badaniu celowym przejawiali jeszcze większy zgeneralizowany brak
zaufania niż obie grupy respondentów w badaniu ogólnopolskim. Zniekształca to obraz z
badania ogólnopolskiego, wskazującego, że korzystający z pomocy wyraźnie częściej
przejawiali zaufanie do ludzi niż niekorzystający, a także stoi w pewnej sprzeczności z
odpowiedziami udzielanymi na pytanie bardziej szczegółowe, które ukazuje wykres 30.
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Wykres 30. Zaufanie do instytucji. Badanie celowe N = 201

Ogólnie beneficjenci pomocy w badaniu celowym przejawiali nieco większe zaufanie do
większości podmiotów niż korzystający w badaniu ogólnopolskim. Warto również zwrócić
uwagę na zaufanie do tych instytucji, które potencjalnie mogłyby stać się elementem
systemu poradnictwa, w tym zwłaszcza do organizacji społecznych. Zarówno korzystający
z pomocy w próbie ogólnopolskiej, jak i beneficjenci pomocy w badaniu celowym
deklarowali wyższe zaufanie do tych organizacji niż niekorzystający – jest to szczególnie
widoczne w wypadku beneficjentów z próby celowej. Co interesujące, zaufanie to jest
znacznie większe niż zaufanie do samorządów terytorialnych, które w obecnych
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warunkach są – w świetle badań – drugim najważniejszym usługodawcą w zakresie
poradnictwa.
1.5

Stosunek do państwa

Wykres 31. Stosunek do państwa. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196,
N niekorzystający = 854

W każdej kategorii, łącznie u około jednej piątej obu typów respondentów, określenie
„państwo” budzi niechęć oraz obawy i lęk. Być może te same 20% respondentów nie darzy
państwa szacunkiem ani sympatią i nie znajduje w nim oparcia lub poczucia
bezpieczeństwa. Lęk rzadziej deklarują osoby mające doświadczenie skorzystania z
pomocy (15,3% wobec 21,2% – suma odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”). O tym,
o jakiego typu uczucia i sytuacje może tutaj chodzić, dowiadujemy się z wywiadów
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pogłębionych – wielu respondentów opisywało sytuacje „kopania się z koniem” lub
konieczność udowadniania instytucjom państwa, „że nie jest się wielbłądem”. Takim
respondentom państwo – uosobione przez urzędników i urzędy – może się jawić jako
groźne w tym sensie, że działania tych instytucji mogą prowadzić do znacznych strat (na
przykład upadku firmy, utraty należnych świadczeń). Oczywiście mówimy tu tylko o ich
postrzeganiu tych sytuacji, nie zaś o rzeczywistych uchybieniach w działaniu tych instytucji
– niemniej jednak nawet błędna ocena sytuacji wpływa na stosunek respondentów do
państwa. Z drugiej strony, również około 40% respondentów w obu grupach deklaruje, że
określenie „państwo” wywołuje u nich poczucie bezpieczeństwa, spokój i zaufanie –
uczucie to jest nieco częściej deklarowane przez osoby niekorzystające z pomocy. Połowa
respondentów darzy państwo szacunkiem i nie widać tutaj większych różnic między
obiema grupami.
Wykres 32. Stosunek do państwa. Badanie celowe N = 201

Jeśli chodzi o odczucia wobec państwa, nie widać istotnych różnic między
beneficjentami w próbie celowej a korzystającymi w próbie ogólnopolskiej. Potwierdza to
wnioski z badania ogólnopolskiego, sugerujące, że nie można stwierdzić systemowych
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różnic w stosunku do państwa między korzystającymi i niekorzystającymi z pomocy. Jest to
wniosek niepokojący – nawet fakt otrzymania bezpłatnej porady w trapiącej
respondentów sprawie zdaje się nie wpływać na poziom ich zaufania do państwa (które
nierzadko przecież w tym konkretnym wypadku stara się im pomóc).
OBYWATEL VERSUS PAŃSTWO – omówienie wyników badań jakościowych
Wywiady pogłębione ujawniły przykłady osób, które wpadły w swoistą „lukę” w funkcjonowaniu
instytucji państwa i nie z własnej winy mierzą się z iście kafkowskimi sytuacjami, jak pewien emeryt:
Zwracałem się, jest taka poradnia prawna studentów, no i oni tam mi odpowiedzieli, łącznie z
profesorem, który to nadzorował, tych studentów. Dostałem odpowiedź, że w świetle
otrzymanych wyroków i dokumentów, które przejrzeli, to nie rozumieją, nie potrafią mi pomóc,
bo nie rozumieją tego uzasadnienia, które napisał sąd [...]. Szukam, kto mi to wyjaśni, bo do
sędziego nie mam się po co zwracać, bo takie są procedury i takie są różne zawikłania, że
to jest święte. Natomiast gdzie się zwrócić, żeby po prostu. Prawnicy stwierdzają, że jest błąd,
że jest coś niejasne, że tego nie rozumieją. Tu dzisiaj byłem też tutaj u państwa i pani mecenas
mówi: „Nie wiem, według mnie to jedno drugiemu przeczy”. Jeden wyrok drugiemu przeczy,
natomiast nie ma to żadnych podstaw. W świetle tych dokumentów, których całą torbę
przyniosłem ze sobą. (IDI 112)
W wypadku takich osób istnienie punktu poradnictwa udzielającego obywatelowi bezpłatnej pomocy
w sporze z instytucją państwową może mieć duże znaczenie dla podtrzymania podstawowego
szacunku do państwa. Choć pomoc nie zawsze będzie skuteczna, respondenci pozytywnie odbierają
sam fakt, że ktoś próbuje wyrównać ich szanse w walce z potężnym aparatem biurokratycznym.

51

1.6

Świadomość prawna

Wykres 33. Świadomość prawna respondentów. Badanie ogólnopolskie. N
korzystający = 196
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Wykres

34.

Świadomość

prawna

respondentów.

Badanie

ogólnopolskie.

N niekorzystający = 854
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W trakcie badania ogólnopolskiego zbadano stosunek respondentów do piętnastu
stwierdzeń dotyczących różnych kwestii związanych z prawem. Celem tego pytania było
określenie, czy korzystający z pomocy cechują się wyższą świadomością prawną niż
niekorzystający, przy czym chodziło nie tyle (lub nie tylko) o zweryfikowanie wiedzy
respondentów, ile – szerzej – o zbadanie ich znajomości zasad prawa.
Wyniki pokazują, że – po pierwsze – niekorzystający zdecydowanie częściej niż
korzystający (i w wypadku niemal każdego pytania) wybierali odpowiedź „nie wiem”.
Mogłoby to stanowić przesłankę, że korzystający mają bardziej wyrobione zdanie na
tematy prawne. Po drugie jednak, w wypadku znakomitej większości pytań nie widać
istotnych różnic w odsetku poprawnych odpowiedzi udzielanych przez korzystających i
niekorzystających. Wyraźne różnice – sięgające w jednym wypadku dziesięciu punktów
procentowych – widać w odpowiedziach na pytanie o źródła prawa, o prawo urzędu
gminy do zamknięcia szkoły bez zgody rodziców uczęszczających do niej dzieci oraz o
odpłatność za przewóz karetką. Z tych rozbieżności nie powinno się wysnuwać zbyt daleko
idących wniosków, gdyż wspominane pytania miały złożony (lub akademicki) charakter i
odpowiedź na nie musi być oczywista nawet dla osoby o dużej świadomości prawnej.
Ponadto w kilku wypadkach to osoby niekorzystające częściej wybierały odpowiedź
poprawną. Nie widać również wyraźnych tendencji w zakresie obszarów, w których jedna z
kategorii respondentów miałaby przewagę jeśli chodzi o znajomość zasad prawa.
Na przykład ponad 60% respondentów w obu grupach zgadza się ze stwierdzeniem, że
„Każdy ma prawo kopiować i robić odpisy z akt w postępowaniu wszczętym przez urząd
przeciwko niemu”. Stosunek do tego stwierdzenia można potraktować jako wskaźnik
znajomości nie tyle konkretnych przepisów, ile pewnych fundamentalnych zasad
funkcjonowania prawa w społeczeństwie demokratycznym. Około jednej czwartej
respondentów wydaje się nie rozumieć tej zasady, przy czym korzystający z pomocy
wypadają pod tym względem nawet nieco gorzej niż niekorzystający. W świetle drugiego
pytania testowego („Każdy ma prawo przeczytać protokoły, uchwały z posiedzeń rady
swojej gminy”) nie widać większych różnic między korzystającymi a niekorzystającymi. W
obu grupach około jednej trzeciej respondentów mylnie sądzi, że „Każdy ma prawo zwołać
zgromadzenie publiczne bez pisemnego zezwolenia urzędu gminy”.
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Wykres 35. Świadomość prawna. Badanie celowe N = 201

Respondenci w badaniu celowym wydają się przejawiać nieco wyższą świadomość
prawną niż korzystający z pomocy w badaniu ogólnopolskim. Dotyczy to jednak tylko
wybranych kwestii, trudno zaś doszukać się prawidłowości, decydujących o tym, jakie to
będą kwestie. Oznacza to także, że nie widać istotnych różnic między respondentami w
próbie celowej a niekorzystającymi.
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Wykres 36. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Kolejne pytanie dotyczyło gotowości do mediacji i kompromisu. Obie kategorie
respondentów wyraźnie częściej przejawiały postawę koncyliacyjną, deklarując, że w
wypadku sporu najważniejsze jest doprowadzenie do obopólnej zgody na zasadzie
obustronnego kompromisu 4. Postawę tę częściej przejawiali respondenci niekorzystający z
pomocy – 72% wobec 67% korzystających. Akceptację takiego stwierdzenia można
potraktować jako sygnał mniejszej asertywności respondentów niekorzystających z
pomocy – zapewne częściej są oni gotowi unikać konfliktu nawet wtedy, gdy wiąże się to z
jakąś stratą, której można by uniknąć na przykład dzięki zasięgnięciu pomocy prawnej.
Postawę konfrontacyjną częściej przyjmowały osoby, które skorzystały z pomocy. Ponad
27% z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że w sytuacji konfliktu najważniejsze jest
„zaspokojenie w pełni żądań jednej ze stron, choćby druga była z tego niezadowolona”.
Osoby korzystające z pomocy częściej przejawiały także postawę legalizmu: prawie
55% korzystających preferowała „rozstrzygnięcie sporu ściśle według przepisów prawa,
choćby druga strona była z tego niezadowolona”. Wśród niekorzystających taki legalizm
przejawiało niespełna 40% respondentów. Jak można było zakładać, pragmatyzm w
rozstrzyganiu sporów, nawet gdy rozstrzygnięcie nie będzie całkowicie zgodne z prawem,
przejawiało więcej niekorzystających niż korzystających – blisko 53% wobec 41%. Mimo
tych różnic obie kategorie respondentów znacznie częściej deklarowały postawę
pragmatyzmu.
Respondenci korzystający z

pomocy częściej preferowali formalne sposoby

rozstrzygania sporów niż osoby niekorzystające. Formalizm ten przejawia się częstszą
aprobatą (67,3% wobec 47,7%) stwierdzenia, że w sytuacji sporu lepsze jest rozwiązanie go
przez instytucję obdarzoną władzą, nawet gdy zostanie ono narzucone. Postawę
nieformalną z kolei częściej deklarowali niekorzystający z pomocy (41,0% wobec 24,5%).
Wśród respondentów obu grup aprobata dla postępowania formalnego była większa, ale
różnica między obiema postawami wśród niekorzystających nie była bardzo duża.

Wynik ten może wydawać się zaskakujący, gdyż w prowadzonych do tej pory badaniach respondenci częściej preferowali
pozasądowe metody rozwiązywania sporów – por. Polskie spory i sądy, red. J. Kurczewski i M. Fuszara, Instytut
Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 2004.

4
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Wykres 37. Deklarowane preferencje sposobu rozwiązywania sporów. Badanie celowe N =
201 (procenty nie sumują się do 100, gdyż pominięto odpowiedź „nie wiem/trudno
powiedzieć”)

W zakresie postaw wobec prawa wyniki badania beneficjentów w próbie celowej
wyraźnie odbiegają od wyników badania respondentów korzystających z pomocy w
próbie ogólnopolskiej. Na przykład beneficjenci ci dwukrotnie częściej preferowali
nieformalne rozwiązanie sporu niż korzystający. Zaburza to obraz, jaki ukazują badania
ogólnopolskie, w których korzystający częściej preferowali pośrednictwo formalnych
instytucji rozwiązywania sporów. Beneficjenci rzadziej niż korzystający przejawiali także
postawę legalizmu, częściej zaś wskazywali postawę koncyliacyjną. Wydaje się jednak, że
większą wagę mają badania ogólnopolskie – ze względu na swój reprezentatywny
charakter.
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Wykres 38. Stosunek do prawa. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854

Kolejny blok pytań miał przetestować postawy respondentów wobec samego prawa.
Wyniki potwierdzają wnioski z licznych wcześniejszych badań socjologicznych – około 40%
respondentów w obu grupach deklaruje postawę legalizmu, czyli uważa, że powinno się
zawsze przestrzegać prawa, nawet jeśli jest ono niesłuszne. Postawa ta jest bardziej
rozpowszechniona wśród korzystających z pomocy. Być może wynika to stąd, że
doświadczyli oni, że nawet w obliczu niesłusznych (w ich odczuciu) decyzji lub przepisów
nie są zostawieni sami sobie i mogą „zawalczyć o swoje” (jak określił to jeden z
respondentów w wywiadzie pogłębionym). Ci, którzy nie korzystali z pomocy, mogą
dotkliwiej odczuwać „niesprawiedliwość”, jaka ich spotyka. Postawę antylegalistyczną
deklarował więcej niż co dziesiąty respondent w obu grupach. Respondentów
deklarujących postawy oportunistyczne – czyli tylko pozorne podporządkowanie się
uznawanemu za niesłuszne prawu – było więcej wśród osób niekorzystających. Być może
doświadczenie skorzystania z pomocy sprawiło, że beneficjenci porad prawnych
dostrzegają możliwości zabiegania o swoje racje metodami przewidzianymi prawem – są
mniej skłonni postrzegać decyzje administracyjne czy wyroki sądowe jako nieodwołalne i
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ostateczne, z którymi można się tylko pogodzić, zaciskając zęby. Taki wpływ skorzystania z
pomocy wskazywało wielu respondentów w wywiadach pogłębionych 5.
Wykres 39. Opinie na temat przestrzegania prawa. Badanie celowe N = 201

Wyniki badania postaw beneficjentów pomocy wobec przestrzegania prawa w życiu
codziennym są zbieżne z wynikami badania osób korzystających z pomocy. Zachowana
zostaje zależność, że osoby korzystające z pomocy częściej przejawiają postawy
legalistyczne, rzadziej zaś oportunistyczne lub nawet antylegalistyczne, niż niekorzystający.

Wyniki te można zestawić z wynikami badań wcześniejszych. I tak, w badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej w 1998
roku 47% respondentów zadeklarowało postawę legalistyczną, a 42% – oportunistyczną. Por. Oczekiwania wobec prawa.
Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa, wrzesień 1998 roku (BS/126/126/98) –
http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/1998/K_126_98.PDF [dostęp: 20 października 2012 roku].

5

60

ŚWIADOMOŚĆ PRAWNA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY W ŚWIETLE
WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH
Z wywiadów pogłębionych wynika, że wśród respondentów przeważają osoby stosunkowo
zaradne, które po pomoc sięgają dlatego, że wyczerpały już inne, dostępne im środki rozwiązania
własnych problemów:
Ja staram się przychodzić jak po prostu za bardzo nie wiem, jak ugryźć sprawę, bo tak to
akurat ja to z reguły załatwiam sama. (IDI 101)
No próbowałam sama napisać [pozew o alimenty], ale niestety nie wychodziło to i zwróciłam
się do tego pana. (IDI 103)
Muszę przepalać, bo nie byłoby w pokoju stosownej temperatury. Jeżeli chodzi o opał, to po
prostu przywożą, wiadomo, że mi nie dadzą 1000 zł z pomocy, ale jak tam teraz mam 500 zł
przyznane na częściowy i na zakup opału. Nieraz tam wołałam na butlę gazową, ale nie ma
pieniędzy, gaz się skończy, a jeszcze, nie daj Boże, jakby nie było czym zapalić w tym piecu, to
jest już tragedia. Tak że pożyczyłam, kupiłam ćwiartkę drzewa, teraz za te pieniążki te oddam.
Ale już muszę pomału myśleć, po 3 worki, wygląda, kupować, żeby tę tonę uskładać. Ale tylko
na dzień dzisiejszy liczę na pomoc. (IDI 103)
Nie sądzę [że już samo poszukiwanie pomocy u innych osób może być stresujące i
nieprzyjemne], jeżeli człowiek jest otwarty do innych instytucji i stara się wydreptać, to jeżeli
o każdą swoją sprawę walczy, to powinien trochę siły i zaangażowania włożyć w tę
sprawę. Nie jest to dla mnie problemem, żeby szukać jakiś kontaktów. (IDI 116)
Są to więc nierzadko osoby o świadomości prawnej wyższej niż przeciętna:
No to bardzo głupio robią [nie przychodząc po pomoc], dlatego, że prawnik to jest osoba taka
jak lekarz, jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i można powiedzieć wszystko, i
wiadomo, że to na zewnątrz nie wypłynie. (IDI 101)
To znaczy, ja myślę wręcz przeciwnie, jeżeli idę do takiego doradcy prawnego, to idę dumny,
zadowolony, bo ktoś mi pomoże rościć swoich praw, oczywiście jeżeli ja wiem, że ja mam
rację. Nie ma się co stresować, trzeba śmiało iść walczyć o swoje racje i prawa. Bo jak tak się
nauczymy, to nigdy nie będziemy szczęśliwi i cale życie będziemy się stresować, wstawać z
nerwami i będzie nam ta myśl nie dawać spokoju, a może są niekiedy takie przykłady, że ktoś
się podda, a wystarczyłoby iść do radcy prawnego na dziesięć, piętnaście minut i wyjść z
uśmiechem na twarzy, rzucić przepisem z kodeksu jakiegoś, i powiedzieć „człowieku,
nie masz racji”. Czasami może tak być. (IDI 117)
Można założyć, że osoby korzystające z bezpłatnej pomocy prawnej, choć często w trudnej
sytuacji prawnej i życiowej, to z reguły osoby niebędące trwale zmarginalizowanymi,
wykluczonymi z życia społecznego. Sam fakt szukania i znalezienia pomocy jest przejawem ich
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życiowej zaradności. Trzeba więc uwzględnić, że zarówno w wypadku analizowanych tu
wywiadów pogłębionych, jak i w wypadku respondentów celowego badania ilościowego, nie
będzie raczej osób trwale wykluczonych. Pojawia się więc pytanie o to, co z osobami trwale
wykluczonymi, których zapotrzebowanie na pomoc jest największe, a szanse na wylosowanie do
próby jakiegokolwiek badania małe, ze względu na przykład na pozostawanie w domu. Kwestia ta
wymaga dalszych badań.

1.7

Typologia beneficjentów

Na podstawie wypowiedzi respondentów udzielonych w wywiadach pogłębionych
można się pokusić o wyróżnienie wśród korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej
dwóch typów osób. Choć liczba przeprowadzonych wywiadów nie pozwala na wyciąganie
reprezentatywnych wniosków i ekstrapolowanie ich na ogół beneficjentów pomocy,
wydaje się jednak, że dwa zarysowane poniżej typy trafnie – jakkolwiek w sposób
przerysowany – ujmują odmienne sytuacje i kategorie osób korzystających najczęściej z
porad. Jednym ze sposobów zweryfikowania, czy zaproponowana typologia jest trafna,
byłoby skonsultowanie jej z przedstawicielami usługodawców.
Osoby reprezentujące pierwszy typ można określić jako „nieśmiałych petentów”. Na
ogół były to osoby znajdujące się w bardzo trudnej, niekiedy nawet dramatycznej sytuacji
nie tylko materialnej, ale także osobistej – w ich wypadku występował nie jeden problem
prawny, ale cały splot problemów, połączonych i wzajemnie się warunkujących (na
przykład uzależnienie własne lub członka rodziny, w rezultacie utrata albo brak pracy i
środków do życia, bezdomność lub groźba eksmisji). Najczęściej korzystali oni z porad
udzielanych przez ośrodki pomocy społecznej, przy czym nie chodziło o poradę w jednej
konkretnej kwestii (na przykład uzyskanie świadczeń socjalnych), ale o całościową pomoc
w trudnej sytuacji życiowej. Z wywiadów wynika, że w takich sytuacjach udzielana pomoc
miała charakter spersonalizowany: beneficjent kontaktował się najczęściej wielokrotnie z
jedną i tą samą osobą, z którą nawiązywał osobistą relację. Ze względu na niską
świadomość prawną, tego typu osobom trudno było pomóc – na przykład nie były one w
stanie przedstawić odpowiednich dokumentów, które miałyby kluczowe znaczenie w ich
sprawie.
Na drugim biegunie sytuują się beneficjenci, których można określić mianem
„świadomych klientów”.

Częściej korzystali oni z porad oferowanych

przez
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wyspecjalizowane organizacje społeczne (na przykład konsumenckie) i przychodzili do
nich po pomoc w rozwiązaniu jednego problemu o charakterze stricte prawnym. Sprawiali
wrażenie lepiej wykształconych i zadowalała ich profesjonalna relacja z doradcą. W
przeciwieństwie do beneficjentów pierwszego typu przejawiali większą świadomość
prawną i większe zrozumienie mechanizmów finansowania takiej bezpłatnej pomocy.
Rozumieli prawo jako narzędzie prowadzenia sporów i częściej uznawali się za
uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy (między innymi ze względu na płacenie
podatków). Ich większa podmiotowość przejawiała się w innym podejściu do państwa i
własnego życia ogółem – mniej fatalistycznym niż w wypadku beneficjentów pierwszego
typu. Oto charakterystyczny przykład postawy takiego typu respondenta:
Pomyślnie została załatwiona, tzn. że skoro zgłosiłem się z konkretną sprawą, została ona
załatwiona, została udzielona pomoc, to można powiedzieć, że zostałem obsłużony
należycie i uzyskałem oczekiwaną pomoc. (IDI 107)
Dalszą charakterystykę obu typów beneficjentów można znaleźć w podrozdziale Modele
pomocy. Sumaryczne zestawienie cech obu typów beneficjentów przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Typologia beneficjentów
Typ

Typ sytuacji

beneficjenta

„nieśmiały

skomplikowana

petent”

sytuacja życiowa, w
której

Instytucje

Stosunek

Świadomość

świadczące

do

prawna

porady

państwa

publiczne

państwo –

niska

„oni”

Model pomocy

spersonalizowana

i

całościowa

konkretny

problem

prawny

jest tylko jednym
aspektem
„świadomy

konkretny problem

klient”

prawny
wymagający

niepubliczne

państwo –
„my”

wysoka

zdepersonalizowana i
ograniczona

do

meritum

rozwiązania
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2. Wiedza i opinie na temat dostępności pomocy prawnej
2.1

Wiedza na temat możliwości uzyskania pomocy prawnej

Wykres 40. Wiedza na temat podmiotów świadczących pomoc prawną. Badanie
ogólnopolskie. N niekorzystający = 854
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Wykres 41. Wiedza na temat podmiotów świadczących pomoc prawną. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196
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W kolejnym pytaniu respondenci byli proszeni o zaznaczenie, od którego podmiotu z
listy można – ich zdaniem – uzyskać szeroko rozumianą pomoc, nie tylko prawną i nie tylko
bezpłatną. Trzy najczęściej wybierane podmioty w obu kategoriach respondentów to:
kancelaria adwokacka, kancelaria radcowska i ośrodek pomocy społecznej. Lista była
bardzo długa i respondenci mieli zapewne możliwość bezpośredniego kontaktu z
mniejszością spośród wymienionych podmiotów. Rozkład odpowiedzi można potraktować
jako ranking podmiotów najczęściej uznawanych przez badanych za potencjalne źródło
pomocy.
2.2

Źródła i dostępność informacji o pomocy prawnej

Wykres 42. Źródła informacji na temat możliwości uzyskania pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 252 (procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mieli możliwość
wskazania więcej niż jednego źródła informacji)
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Respondentów w badaniu ogólnopolskim, którzy otrzymali wsparcie instytucjonalne,
zapytano o źródła wiedzy na temat możliwości uzyskania pomocy. Badani mogli wskazać
więcej niż jeden podmiot. W wypadku czterech podmiotów, z których informacji
respondenci korzystali najczęściej, a także w wypadku wszystkich usługodawców
potraktowanych łącznie, zdecydowanie najczęściej wskazywano dwa takie źródła:
znajomych i przyjaciół oraz członków rodziny. Biorąc pod uwagę wszystkie podmioty
potraktowane łącznie, trzecim najważniejszym źródłem był Internet – pojawił się on
zaledwie w 7% odpowiedzi respondentów. Trzeba jednak pamiętać, że niewielka liczba
wskazań w wypadku poszczególnych podmiotów sprawia, że wynik obarczony jest dużym
błędem.
Wykres 43. Czas poszukiwania pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252
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Ogólnie rzecz biorąc, w prawie trzech czwartych odpowiedziach respondentów
pojawiło się stwierdzenie, że poszukiwanie pomocy zajęło im najwyżej kilka dni. Jedynie
sporadycznie badani wskazywali, że poszukiwanie trwało dłużej niż kilka miesięcy.
Wykres 44. Źródła informacji na temat możliwości uzyskania pomocy. Badanie celowe N =
201 (procenty nie sumują się do 100, gdyż respondenci mieli możliwości wskazania więcej
niż jednego źródła informacji)

Również respondenci w próbie celowej najczęściej wskazywali krewnych i znajomych
jako źródło informacji o możliwości uzyskania pomocy. Zastanawia, że i tutaj Internet
okazał się rzadko wykorzystywanym (lub mało przydatnym) źródłem informacji. W badaniu
celowym większe znaczenie jako źródło Internet odgrywał jedynie w przypadku sądów
(20%). Być może niektóre inne podmioty (na przykład urzędy gminy/miasta, ośrodki
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pomocy społecznej), wiedząc, skąd korzystający z ich usług czerpią taką wiedzę, nie
inwestują w obecność w Internecie.
Wykres 45. Czas poszukiwania pomocy. Badanie celowe N = 201

Czas poświęcony na poszukiwanie nie stanowi istotnej przeszkody także w świetle
opinii respondentów w badaniu celowym. W tej próbie jeszcze więcej respondentów niż w
wypadku korzystających deklarowało, że w ogóle nie poświęciła czasu na szukanie
wsparcia, gdyż od razu wiedzieli, gdzie można szukać pomocy. Relatywnie najwięcej czasu
zajmowało respondentom poszukiwanie pomocy w kancelarii prawnej.
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2.3

Opinie na temat systemu bezpłatnej pomocy prawnej

Wykres 46. Opinie na temat systemu bezpłatnej pomocy dla obywateli. Badanie
ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Przytłaczająca większość respondentów korzystających i niekorzystających z pomocy w
badaniu ogólnopolskim popiera ideę utworzenia systemu bezpłatnej pomocy prawnej –
zarówno zdecydowane, jak i umiarkowane poparcie nieco częściej wyrażają osoby
korzystające z takiej pomocy.

70

Wykres 47. Opinie na temat systemu bezpłatnej pomocy dla obywateli. Badanie celowe N
= 201

W próbie celowej poparcie dla idei utworzenia systemu bezpłatnej pomocy było jeszcze
wyższe. Jak się można było spodziewać, wśród tych, którzy z takiej pomocy korzystają, nie
ma w zasadzie osób przeciwnych idei utworzenia wspomnianego systemu.
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2.4

Postulowane źródła finansowania bezpłatnej pomocy prawnej

Wykres 48. Źródła finansowania. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N korzystający = 196, N
niekorzystający = 854

Zapytani o źródła finansowania pomocy prawnej, zarówno korzystający z niej, jak i
niekorzystający byli w przeważającej mierze zgodni, że koszty powinno ponosić państwo.
Dopiero na drugim miejscu wymieniano samorządy, które – jak wynika z badania
usługodawców – ponoszą główny ciężar finansowania takiego poradnictwa. Być może
wynika to z niezrozumienia przez respondentów zasady subsydiarności oraz idei i praktyki
funkcjonowania samorządu w Polsce, może również świadczyć po prostu o niechęci do
idei finansowania poradnictwa przez samorządy.
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Wykres 49. Źródła finansowania. Badanie celowe N = 201

Wyniki badania na próbie celowej bardzo blisko odzwierciedlają wyniki na próbie
ogólnopolskiej. Tutaj również nie widać większych różnic między osobami, które korzystają
z pomocy, a tymi, które z niej nie korzystają.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Z wywiadów pogłębionych wynika, że część respondentów rozumie pojęcie „państwo”
bardzo mgliście, nie dostrzegając związku między możliwościami budżetu a wpływami z
podatków. Oto dwie charakterystyczne wypowiedzi:
Oczywiście budżet państwa, gdzieś pieniądze podatników muszą iść. (IDI 110)
Tak, żeby coś tego, to na korytarzu, a na korytarzu, jak to na korytarzu, ludzie przechodzą. Po
prostu, żeby one miały jedno piętro i za dużo siedzi ludzi w jednym pokoju, to mają za małe
porównanie. A tam za kościołem co podatki zbierają, tam powinna być pomoc w tym
całym budynku, a tu niech by one były od podatków. (IDI 103)

Z drugiej strony, na państwo wskazywali także respondenci, którzy uznawali, że do
bezpłatnej pomocy prawnej uprawnia fakt płacenia podatków:
Odprowadzamy te podatki do urzędów skarbowych, wiec jeśli mamy jakiś problem, który
tyczy się nas tutaj, w mieście, to właśnie wydaje mi się, że miasto, może nie w całości, ale
powinno finansować takich doradców, by pokrywać koszty, to są nasze prawa nie tyle prawa,
[...] takie przywileje prawne, gdzie powinniśmy uzyskać jakąś pomoc od miasta. (IDI 117)
To już tam nie wiem, kto powinien robić, może państwo. To się nie znam, kto powinien coś
takiego robić, czy skąd jest kasa na to. Nie wiem, czy ten pan jest wolontariuszem, myślę, że
normalnie mu tam to pogotowie społeczne płaci za te porady, czyli on tam jest normalnie
zatrudniony. Ale nie wiem, kto powinien za to płacić, ale odczuwam, że powinna być taka
sfera, powinny być takie instytucje, które tak będą finansowane, nie wiem, skąd, ale będą za
darmo dla nas. (IDI 105)

Respondenci wskazywali także inne podmioty niż państwo:
Może prywatni jacyś darczyńcy. (IDI 109)
Może częściowo z podatków jakiejś polityki społecznej, socjalnej, no i w dużej mierze, jeśli jest
możliwość, to ze środków unijnych. (IDI 108)
Jacyś sponsorzy na pewno powinni się znaleźć. (IDI 114)

GOTOWOŚĆ RESPONDENTÓW DO WSPÓŁPŁACENIA ZA PORADĘ

Warto osobno odnotować deklarowaną przez jednego z respondentów wywiadu pogłębionego
gotowość do złożenia dobrowolnego datku:
Jest sprawa tego rodzaju, że są ludzie, których nie stać byłoby opłacić w ogóle jakąkolwiek poradę
prawną. Gdybym ja miał iść z tą poradą prawną do adwokata, to nie wiem, czy bym poszedł, bo nie
wiem, czy bym nie zapłacił więcej niż to kosztuje. Z tym, że, wie pan, ja mogę mówić za siebie, gdyby
mi powiedziano, że jakąś tam drobną opłatę, to bez słowa dałbym, bo zrobili dla mnie kawał
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dobrej roboty. (IDI 119)

Podkreślmy, że w trakcie badania nie pytano respondentów o to, czy byliby gotowi rozważyć
wniesienie takiej dobrowolnej opłaty za uzyskaną pomoc, nie wiemy też, jak informacja o tej
możliwości przełożyłaby się na ich stosunek do usługodawcy – być może odbierano by ją jako
obowiązek zapłaty albo w inny sposób powstawałaby tutaj kolejna przeszkoda, powstrzymująca
ich przed szukaniem pomocy.

2.5

Postulowane kategorie beneficjentów bezpłatnej pomocy prawnej

Wykres 50. Postulowane typy beneficjentów. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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W kwestii tego, do kogo w pierwszej kolejności powinna być kierowana bezpłatna
pomoc prawna, respondenci wybierali zwykle jedną z dwóch odpowiedzi: „wszyscy” lub
„ubodzy”. Pierwsza odpowiedź była zdecydowanie częściej wskazywana przez
niekorzystających, druga – przez korzystających. Relatywnie nieliczni respondenci w obu
kategoriach sugerowali priorytetowy dostęp do pomocy dla grup w szczególnie trudnym
położeniu – uchodźców, migrantów, niepełnosprawnych czy osób z peryferyjnych
obszarów kraju. Wynika to zapewne z oceny własnej sytuacji materialnej jako dostatecznie
trudnej, żeby uzasadnić potrzebę skorzystania z pomocy bezpłatnej – obecnie albo
ewentualnie w przyszłości.

76

Wykres 51. Postulowane typy beneficjentów. Badanie celowe N = 201

P17. Jak P. sądzi, a kto przede wszystkim powinien mieć możliwość
skorzystania z tego rodzaju nieodpłatnej pomocy? Badanie celowe
N=201.

Beneficjenci w próbie celowej częściej niż korzystający w próbie ogólnopolskiej
deklarowali, że dostęp do pomocy powinni mieć wszyscy, nie zaś tylko ubodzy. I tutaj nie
wskazywano niemal wcale innych kategorii osób, zapewne z podobnych przyczyn.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
W wywiadach pogłębionych respondenci wyrażali różne opinie na temat tego, kto powinien
być uprawiony do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej:
Oczywiście jak najbardziej dla każdego. Oczywiście dla wszystkich tych, którzy płacą podatki.
(IDI 121)
Wiadomo, jak ktoś ma finanse, to może sobie prywatnie prawników wynajmować, jak ktoś
zarabia 5–6 tysięcy albo więcej, to nie sądzę, żeby stał w kolejce po te bezpłatne porady.
Wtedy ci ubożsi mieliby jakiś dłuższy czas oczekiwania. Może jakieś ograniczenie, kto jak
zarabia, mogłoby być brane pod uwagę. (IDI 116)
Nie wiem, czy lepsza, nie brałem prawnika, nie spotykałem się na rozmowę po prostu ze względu
na pieniądze. Jeżeli bogatszy stwierdzi, że musi zaoszczędzić jeszcze dodatkowo i pójdzie
do tego bezpłatnego, to świat się nie zawali, wiadomo. (IDI 120)

Najciekawsza jest chyba opinia, w której respondent jako osoby szczególnie potrzebujące i
uprawnione do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej wskazuje przedsiębiorców. Opinię
tę można potraktować jako przejaw krytycznego podejścia respondenta do licznych
przeszkód administracyjnych i biurokratycznych, jakie hamują rozwój przedsiębiorczości w
Polsce, a jednocześnie świadomości, że działalność przedsiębiorców ma kluczowe znaczenie
dla rozwoju kraju:
Przedsiębiorcy są pozostawieni sami sobie, to jest na zasadzie, że za wszystko muszą płacić,
dlatego też często nie stać ich na podjęcie walki, bo nie stać ich na prawnika. (IDI 123)
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2.6

Postulowane kategorie usługodawców

Wykres 52. Postulowane typy usługodawców. Badanie ogólnopolskie. N = 1050, N
korzystający = 196, N niekorzystający = 854

Najwięcej respondentów w obu kategoriach uznało, że nieodpłatnej pomocy prawnej
powinny przede wszystkim udzielać samorządy terytorialne. W dalszej kolejności
wymieniano organizacje społeczne i instytucje pomocy społecznej. Nie widać
systematycznych zależności w różnicach opinii osób korzystających i niekorzystających –
częstotliwość wskazań dla poszczególnych podmiotów była w wypadku obu tych grup
zbliżona.
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Wykres 53. Postulowane typy usługodawców. Badanie celowe N = 201

Respondenci w badaniu celowym wskazywali najczęściej innego typu podmioty niż
korzystający w próbie ogólnopolskiej – na pierwszym miejscu wymienili kancelarie, z kolei
dopiero na miejscu trzecim samorządy terytorialne, podobnie jak instytucje pomocy
społecznej.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
W

wywiadach

pogłębionych

zdarzały

się

zupełnie

nierealistyczne

oczekiwania

respondentów w zakresie dostępności bezpłatnej pomocy prawnej. Być może są one
świadectwem pozostałości z poprzedniego ustroju, w którym państwo i jego rozmaite
agendy brały na siebie (przynajmniej deklaratywnie) odpowiedzialność za dobrobyt
obywatela:
Każda jedna, w każdej instytucji, w każdym zakładzie pracy powinien być darmowy
prawnik. Tak mi się wydaje. (IDI 111)
Myślę, że wszystkie szanujące się urzędy powinny mieć jakiś taki dział prawny, nie tylko
po to, by ich bronić od odpowiedzialność finansowej, ale także po to, by pomoc komuś, kto
tam idzie. (IDI 117)
Fajnie byłoby mieć przy każdym urzędzie dzielnicy taką osobę, bo wiadomo, że [nazwa
miasta] ma ponad 2 miliony mieszkańców i jak na każdej dzielnicy może byłaby taka porada
prawna bezpłatna, to byłoby to chyba z mniejszym nagromadzeniem petentów. (IDI 116)

Większość respondentów zapytana o podmiot, który powinien prowadzić poradnictwo,
wskazywała państwo, zdarzały się jednak również inne odpowiedzi:
Jakieś instytucje społeczne, organizacje społeczne, pozarządowe. (IDI 108)
Znaleźć takich adwokatów, którzy będą to robić „wolontariacko”, z czystej chęci. (IDI
114)
Myślę, że jakieś instytucje społeczne. Wydaje mi się, że może dla młodzieży w niektórych
szkołach mogłoby takie coś się znajdować, nie wiem. (IDI 124)
Mogłyby być jakieś takie instytucje, [...] na przykład jakieś akademie, które kształcą
prawników, też może w ramach jakiś praktyk zawodowych pod okiem prawnika mogliby
też się zajmować jakimiś sprawami łatwiejszymi. Właśnie jakieś takie wypisanie pisma czy
jakieś tam, nie wiem, spojrzenie w jakieś paragrafy, takie doradztwo bardziej techniczne. (IDI
116)
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3. Zapotrzebowanie na pomoc prawną

3.1

Częstotliwość i typy sytuacji zapotrzebowania na pomoc

Wykres 54. Sytuacje zapotrzebowania na pomoc prawną. Badanie ogólnopolskie. N =
1050, N korzystający = 196, N niekorzystający = 854
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Wykres 55. Częstotliwość występowania sytuacji zapotrzebowania na pomoc prawną.
Badanie ogólnopolskie. N korzystający = 197, N niekorzystający = 44

Przed interpretacją wykresu 55 należy zastrzec, że w rzeczywistości daje on pewien
wgląd jedynie w sytuację osób korzystających z pomocy – jak sygnalizowano wcześniej,
liczba osób niekorzystających, którym przydarzyła się sytuacja problemowa, jest niewielka
(N = 37). Tak czy inaczej, znakomita większość osób, którym przydarzyła się taka sytuacja,
zadeklarowała, że miała ona charakter jednorazowy.
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Wykres 56. Częstotliwość występowania sytuacji, gdy pomoc była potrzebna. Badanie
celowe N = 201

Beneficjenci w próbie celowej jeszcze częściej niż respondenci w próbie ogólnopolskiej
wskazywali, że sytuacja problemowa, z którą mieli do czynienia w ciągu ostatnich pięciu
lat, miała charakter jednorazowy.
3.2

Problemy prawne deklarowane przez respondentów

Dostępne wyniki badań pozwalają odpowiedzieć na pytanie o to, na jakie potrzeby
(problemy) korzystających odpowiada obecna oferta poradnictwa. Wykresy 57–60
prezentują strukturę problemów deklarowanych przez respondentów w obu badaniach
ilościowych.
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Wykres 57. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w
ostatnich pięciu latach. Badanie ogólnopolskie N = 313

Wykres 58. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w ostatnich
pięciu latach – tylko z dziedziny prawa cywilnego. Badanie ogólnopolskie N = 171
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Wykres 59. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w
ostatnich pięciu latach. Badanie celowe N = 227

Wykres 60. Charakter sytuacji problemowych, które zdarzyły się respondentom w
ostatnich pięciu latach – tylko z dziedziny prawa cywilnego. Badanie celowe N = 116
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Jeśli chodzi o charakter problemów prawnych deklarowanych przez respondentów, to
w wypadku obu badań ilościowych dominowały problemy mieszczące się w obszarze
prawa cywilnego. Dokładniejsza analiza charakteru spraw z tego zakresu wskazuje dalsze
podobieństwa między oboma badaniami – najliczniejszą grupę stanowiły problemy
związane z prawem rodzinnym. W kolejnych wskazaniach widać rozbieżności między
obiema grupami respondentów. Mogą one wynikać ze specyfiki doboru respondentów do
próby celowej – na terenie punktów poradniczych. Analiza wyników dla tej próby zapewni
większą zgodność z założeniami niniejszego projektu. W badaniu tym na drugim miejscu
respondenci wymieniali prawo pracy i zabezpieczenia społeczne. Łącznie trzy najliczniejsze
kategorie problemów składają się na niemal 90% wszystkich sytuacji opisywanych przez
respondentów w próbie celowej. Warto również zauważyć, że zabezpieczenie społeczne
było drugą najczęściej deklarowaną przez respondentów kategorią spraw w badaniu
ogólnopolskim. Podsumowując, z ustaleń tych można wyciągnąć wniosek, że największe
zapotrzebowanie na pomoc prawną dotyczy trzech dziedzin prawa: prawa cywilnego,
prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego.
Wykres 61. Podmioty będące stroną sporu (konfliktu). Badanie ogólnopolskie N = 80
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O charakterze problemów prawnych respondentów można także wnioskować z
wykresu 61, pokazującego, z kim wchodzili oni w spory. W przeważającej mierze były to
osoby prywatne, łącznie 55% spraw, w tym niemal co piąta sprawa dotyczyła osób z
rodziny, z kolei co dziesiąta – sąsiadów. Jedna piąta respondentów deklarowała konflikt z
instytucjami publicznymi, jedna dziesiąta zaś – z pracodawcą.
3.3

Grupy społeczne o szczególnym zapotrzebowaniu na pomoc

Jednym z ważnych celów niniejszego badania było udzielenie odpowiedzi na pytanie o
to, czy są takie grupy społeczne, których zapotrzebowanie na poradnictwo jest większe niż
innych. Na etapie konstrukcji badania założono, że potencjalnie takimi grupami mogą się
okazać między innymi kobiety lub osoby niepełnosprawne. Przyjęto ponadto, że ważną
zmienną może być również wiek, wykształcenie, poziom zamożności i miejsce
zamieszkania respondentów. Jednym ze sposobów udzielenia odpowiedzi jest
zweryfikowanie, czy poszczególne z tych zmiennych dodatnio korelują z liczbą sytuacji
problemowych deklarowanych przez respondentów (można więc na przykład zapytać o to,
czy kobiety częściej niż mężczyźni deklarują większą liczbę sytuacji, w których pomoc
prawna okazała się potrzebna).
Tabela 3. Skala zapotrzebowania na pomoc według płci. Badanie ogólnopolskie
M1. Płeć respondenta:
Kobieta
Mężczyzna
N = 143
N = 97
%zNw
kolumnie
O2. Ile razy w ostatnich jeden raz
pięciu latach zdarzyła
się taka sytuacja?
dwa razy

%zNw
kolumnie

Ogółem
N=239
%zNw
kolumnie

82%

81%

81%

11%

13%

12%

trzy razy

2%

3%

2%

cztery razy

3%

2%

2%

pięć razy

3%

1%

2%

Ogółem

100%

100%

100%
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Tabela 4. Skala zapotrzebowania na pomoc według płci. Badanie celowe

M1. Płeć respondenta:
Kobieta
Mężczyzna
N = 144
N = 57

O2. Ile razy w ostatnich
pięciu latach zdarzyła jeden raz
się taka sytuacja?
dwa razy
trzy razy
cztery razy
pięć razy
Ogółem

Ogółem
N=201

% z N w % z N w % z N w
kolumnie kolumnie
kolumnie
92,4%
86,0%
90,5%
4,9%

8,8%

6,0%

2,1%

5,3%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,0%

0,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Choć generalnie rzecz biorąc kobiety częściej korzystają z pomocy prawnej, w badaniu
ogólnopolskim kobiety i mężczyźni deklarowali taką samą częstotliwość sytuacji
problemowych. Znakomita większość respondentów obojga płci wskazywała, że sytuacja
taka pojawiła się tylko raz. Niezależnie od płci, co dziesiąty respondent deklarował, że
sytuacja taka miała miejsce dwukrotnie. Z bardziej miarodajnego pod tym względem
badania celowego wynika, że mężczyźni wyraźnie częściej deklarowali, iż sytuacja
problemowa zdarzyła się dwa lub trzy razy.
Tabela 5. Typy problemów prawnych a płeć. Badanie ogólnopolskie – korzystający

M1. Płeć respondenta:
O3
Prawo cywilne i procedura cywilna
Prawo pracy
Zabezpieczenia społeczne (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna)
Prawo karne i postępowanie karne. Prawo karne wykonawcze
Prawo administracyjne i procedura administracyjna
Prawo finansowe
Inne

Kobieta
N = 120
68%
7%
18%
7%
13%
1%
6%

Mężczyzna
N = 74
54%
13%
15%
6%
12%
3%
10%

Ogółem
N=194
63%
9%
16%
7%
13%
2%
8%
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Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej deklarowali problemy z dziedziny prawa
cywilnego i procedury cywilnej, choć wyraźnie częściej borykały się z nimi kobiety.
Mężczyźni dwukrotnie częściej deklarowali problemy z dziedziny prawa pracy, zaś kobiety
– nieco częściej deklarowały problemy związane z zabezpieczeniami społecznymi.
Tabela 6. Trudności deklarowane przez respondentów a płeć. Badanie ogólnopolskie –
korzystający N = 198. W tabeli podano średnie wyliczone ze skali od 1 do 10, gdzie 1
oznacza, że dane obciążenie było w ogóle nieistotne, a 10 bardzo istotne.
M1. Płeć respondenta:
Za chwilę przeczytam Panu/Pani listę możliwych obciążeń
związanych z uzyskaniem pomocy (informacji) od [nazwa podmiotu
świadczącego poradę]. Jak bardzo istotne lub nieistotne były to
obciążenia?
Emocje, stres
Zawód, rozczarowanie związane ze skutecznością, z jakością
pomocy
Czas poświęcony na poszukiwanie
Czas poświęcony na dotarcie do siedziby
Czas poświęcony na kontakty
Czas poświęcony na zgromadzenie lub przygotowanie niezbędnej
dokumentacji (na przykład przygotowanie pism, zaświadczeń)
Czas poświęcony na oczekiwanie na pomoc (poradę)

Kobieta Mężczyzna Ogółem
7,21
7,1
7,28
4,34
4,24
4,49
4,99
6,78
3,21
4,86
6,21
3,67
5,58
5,94
5,21
6,22
5,98

6,97
5,02

6,81
5,26

Tabela 7. Trudności deklarowane przez respondentów a płeć. Badanie celowe. N = 201
W tabeli podano średnie wyliczone ze skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza, że dane obciążenie
było w ogóle nieistotne, a 10 bardzo istotne.
M1. Płeć respondenta:

Za chwilę przeczytam Panu/Pani listę możliwych obciążeń
związanych z uzyskaniem pomocy (informacji) od urzędu gminy
(miasta). Jak bardzo istotne lub nieistotne były to obciążenia?
Emocje, stres
Zawód, rozczarowanie związane ze skutecznością, z jakością
pomocy
Czas poświęcony na poszukiwanie
Czas poświęcony na dotarcie do siedziby
Czas poświęcony na kontakty
Czas poświęcony na zgromadzenie lub przygotowanie niezbędnej
dokumentacji (na przykład przygotowanie pism, zaświadczeń)
Czas poświęcony na oczekiwanie na pomoc (poradę)

Kobieta

Mężczyzna

7,33

9,33

Ogółem
8,33
4,21

3,70

4,72

4,42

5,62

5,02

5,78

4,38

4,98

5,97

7,59

6,78

5,49

6,99

5,03

6,41

6,24
5,72

Najczęściej wskazywaną przeszkodą w skorzystaniu z pomocy prawnej są emocje i stres.
Trudno jednak stwierdzić, czy wiążą się one z faktem poszukiwania pomocy prawnej, czy
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też raczej z samym problemem. Co interesujące, mężczyźni nieco częściej niż kobiety
wskazywali stres i emocje jako przeszkodę. Częściej także skarżyli się na to, że pomoc nie
spełniła ich oczekiwań, a także na czas potrzebny do przygotowania dokumentów i
oczekiwania na poradę. Pozostałe trudności były częściej deklarowane przez kobiety.
Prawidłowości te można zauważyć zarówno wśród korzystających z pomocy w próbie
ogólnopolskiej, jak i w próbie celowej. Prowadzą one do hipotezy, że mężczyźni mają
większe oczekiwania w związku z pomocą, są więc również bardziej skłonni do oceny
istniejących przeszkód jako poważnych i uciążliwych.
Kolejna tabela krzyżowa umożliwia odpowiedź na pytanie o to, czy osoby starsze
częściej niż osoby w innych przedziałach wieku deklarują większą liczbę sytuacji
problemowych.
Tabela 8. Skala zapotrzebowania na pomoc według wieku. Badanie ogólnopolskie N = 241
M2. W którym roku Pan się urodził/Pani się urodziła? Przedziały (wiek respondentów)
70
i
od 18 do od 25 do od 30 do od 40 do od 50 do od 60 do więcej
24 lat
29 lat
39 lat
49 lat
59 lat
69 lat
lat
Ogółem

O2. Ile razy w
ostatnich
pięciu
latach zdarzyła się
taka sytuacja?

jeden
raz
dwa
razy
trzy razy
cztery
razy
pięć
razy
Ogółem

% z N w % z N w % z N w % z N w % z N w % z N w % z N w % z N w
wierszu wierszu wierszu wierszu wierszu wierszu wierszu wierszu
4%
16%
23%
16%
22%
13%
6%
100%
12%

19%

7%

29%

21%

4%

9%

100%

0%
0%

14%
0%

39%
14%

29%
42%

0%
44%

18%
0%

0%
0%

100%
100%

0%

17%

24%

20%

21%

0%

19%

100%

4%

16%

21%

18%

22%

11%

7%

100%

Prezentowane wyżej dane świadczą ponownie o tym, że z pomocy prawnej najczęściej
korzystają osoby w wieku produkcyjnym, zwłaszcza osoby między 30. a 59. rokiem życia.
Podobną prawidłowość widać w badaniu celowym. Być może wynika to stąd, że osoby te
są aktywne na rynku pracy (a więc częściej wchodzą w konflikty, na przykład z
pracodawcami i kontrahentami), na ogół pozostają (lub mają doświadczenie
pozostawania) w związkach małżeńskich (stąd wynikają między innymi sprawy rozwodowe
i alimentacyjne). W świetle tych danych nie potwierdza się na przykład hipoteza, że
pomocy będą potrzebować zwłaszcza osoby starsze. Być może jednak w wypadku tych
ostatnich to trudności ze zdrowiem, nie zaś brak problemów prawnych, powstrzymują te
osoby przed poszukiwaniem pomocy.
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Tabela 9 pozwala ustalić, czy niepełnosprawni mają szczególnie utrudniony dostęp do
poradnictwa.
Tabela 9. Zapotrzebowanie na pomoc a niepełnosprawność. Badanie ogólnopolskie
M8_2: Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy cierpiał
Pan/cierpiała Pani z powodu niepełnosprawności?

O2. Ile razy w
ostatnich
pięciu
latach zdarzyła się
taka sytuacja, w której
przydatna mogła być
taka pomoc?

jeden raz
dwa razy
trzy razy
cztery razy
pięć razy

Tak
N = 23

Nie
N = 215

Odmowa
odpowiedzi Ogółem
N=1
N=239

% z N w
kolumnie
80,9%
14,5%
4,5%
0,0%
0,0%

% z N w
kolumnie
81,5%
11,6%
2,1%
2,6%
2,3%

% z N w %
z
N
kolumnie
kolumnie
100,0%
81,5%
0,0%
11,8%
0,0%
2,3%
0,0%
2,3%
0,0%
2,0%

w

Z przytaczanych wcześniej danych wynika, że wśród korzystających z pomocy
dwukrotnie częściej niż wśród niekorzystających zdarzają się osoby niepełnosprawne. Ich
odsetek w grupie respondentów korzystających z pomocy zdawał się jednak zbliżony do
odsetka osób niepełnosprawnych w całej populacji Polski. Tabela 9 pokazuje, że osoby,
które odpowiadały twierdząco na pytanie M8. („Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
cierpiał Pan/cierpiała Pani z powodu niepełnosprawności?”) generalnie nie deklarują
częściej niż osoby w pełni sprawne sytuacji, gdy pomoc prawna była potrzebna.
Pamiętajmy jednak, że mowa tutaj o niewielkiej liczbie respondentów niepełnosprawnych
(N = 23) – to zbyt mała podstawa, żeby z podanych danych wyciągać jakiekolwiek wnioski.
Podobnie rzecz ma się z wynikami badania celowego beneficjentów.
Tabela 10.
Zapotrzebowanie na
pomoc a
niepełnosprawność.
Badanie celowe
O2
jeden raz
dwa razy
trzy razy
cztery razy
pięć razy

M8_2: Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy
cierpiał
Pan/cierpiała
Pani
z
powodu
niepełnosprawności?
Tak
N = 12
91,7%
8,3%
0,0%
0,0%
0,0%

Nie
N = 187
90,4%
5,9%
3,2%
0,0%
0,5%

Odmowa
odpowiedzi
N=2
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ogółem
N=201
90,5%
6,0%
3,0%
0,0%
0,5%
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Respondenci niepełnosprawni w badaniu celowym nie deklarowali, by sytuacje
problemowe zdarzały się częściej, niż respondentom pełnosprawnym. Jednakże, liczba
tych respondentów była jeszcze mniejsza niż w badaniu ogólnopolskim, więc z danych
tych nie sposób więc wyciągać żadnych daleko idących wniosków.
Kolejną zmienną, jaka została skrzyżowana z deklarowaną przez respondentów liczbą
sytuacji problemowych, było miejsce zamieszkania.
M13. Czy miejscowość, w której Pan/Pani mieszka na stałe, jest:

Tabela 11.
Skala
zapotrzebowa
nia a miejsce
zamieszkania.
Badanie
ogólnopolskie

miastem
poniżej
20
tysięcy
mieszkańców
(n=33)

miastem od
20 do 50
tysięcy
mieszkańców
(n=36)

miastem od
50 do 100
tysięcy
mieszkańców
(n=28)

miastem od
100 do 500
tysięcy
mieszkańców
(n=29)

miastem
powyżej
500 tysięcy
Wsią
mieszkańcó Ogółem
(n=79)
w (n=34)
(n=239)
% z N w
% z N w
w
% z N w w % z N w w % z N w w % z N w w % z N w w w
kolumnie kolumnie
kolumnie
kolumnie
kolumnie
kolumnie
kolumnie
O2.
Ile jeden raz 82,6%
77,9%
82,2%
77,7%
80,5%
85,7%
81,5%
razy
w dwa razy 11,6%
7,4%
12,4%
9,9%
15,9%
14,3%
11,8%
ostatnich
trzy razy 1,5%
4,9%
2,7%
2,9%
3,6%
0,0%
2,3%
pięciu
cztery
latach
2,9%
7,4%
0,0%
2,8%
0,0%
0,0%
2,3%
razy
zdarzyła
2,5%
2,7%
6,8%
0,0%
0,0%
2,0%
się taka pięć razy 1,5%
sytuacja? Ogółem 100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Na podstawie przedstawionych w powyższej tabeli danych trudno dostrzec jakąś
wyraźną korelację między miejscem zamieszkania a częstotliwością występowania
problemów prawnych. Większość wahań mieści się w granicach błędu statystycznego, zaś
relatywnie mała liczba respondentów, którzy wskazywali, że problem prawny pojawił się
więcej niż raz sprawia, że trudno wyrokować o takiej zależności.
3.4

Próba oszacowania popytu na pomoc prawną

Oszacowanie popytu respondentów na pomoc prawną nie jest rzeczą łatwą. Jedną z
podstawowych trudności jest między innymi to, że nie można w pełni polegać na
deklaracjach samych respondentów, nie wiemy bowiem, jak trafnie identyfikują oni swoje
problemy jako problemy prawne.
Jedną z przesłanek świadczących o skali zapotrzebowania na pomoc jest duża –
znacznie większa, niż zakładano na etapie konceptualizacji badania – liczba osób
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korzystających z pomocy prawnej w próbie ogólnopolskiej. W badaniu tym niemal co piąty
respondent zadeklarował, że z takiej pomocy skorzystał. Znakomita większość
respondentów, zarówno w badaniu ogólnopolskim, jak i celowym, wskazała, że sytuacja
problemowa miała charakter jednorazowy. Korzystający z pomocy w badaniu
reprezentatywnym sami definiowali tę pomoc – ich definicje nie muszą więc być zbieżne z
tymi, jakie przyjęto na potrzeby niniejszego badania.
O skali zapotrzebowania na bezpłatną pomoc prawną można wnioskować także na
podstawie innych dostępnych źródeł danych. Przede wszystkim będą to dane na temat
poziomu dochodów i poziomu życia. Na przykład, według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, od kilku lat stopa ubóstwa relatywnego w Polsce utrzymuje się na
poziomie około 17%, z kolei blisko 7% osób żyje poniżej minimum egzystencji. Dla tych
osób nie ma alternatywy dla bezpłatnej pomocy prawnej.
Kolejne źródło informacji to wskaźniki wiktymizacji i deklarowane kontakty z
przedstawicielami zawodów prawniczych. Co interesujące, wyniki tych pierwszych zdają
się potwierdzać niektóre wnioski, jakie wysnuto z badania ogólnopolskiego. Na przykład
ofiarami przestępstw częściej padają osoby młodsze niż starsze – częściej mieszkańcy
miast, rzadziej mieszkańcy wsi. Główną różnicę widać w zakresie płci ofiar przestępstw i
respondentów w badaniu ogólnopolskim: w tym pierwszym beneficjentami pomocy
częściej były kobiety, z kolei ofiarami większości kategorii przestępstw są mężczyźni.
Wynika to jednak prawdopodobnie ze specyfiki przestępstw, jakie ujęto w tej statystyce.
Tabela 12. Społeczny poziom wiktymizacji: odsetek osób, które padły ofiarą różnego
rodzaju przestępstw
Kradzież

Włamanie

Oszustwo

Pobicie

Napad,

Inne

rabunek

przestępstwo

Ogółem

16,4

7,2

4,6

2,5

2,4

2,5

Mężczyźni

17,2

7,9

6,4

3,6

2,6

3,0

Kobiety

15,5

6,6

2,8

1,4

2,2

2,1

Ludzie w wieku od

19,9

5,7

4,7

5,2

3,7

3,2

12,5

7,4

0,8

1,0

2,1

1,5

Mieszkańcy wsi

11,3

4,1

3,9

1,9

1,4

1,8

Mieszkańcy

24,4

11,9

5,8

3,2

4,1

3,5

18 do 24 lat
Ludzie w wieku 65
lat i starsi
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dużych miast*
Ludzie o niskich

13,6

5,5

4,9

4,3

2,6

2,9

21,8

10,0

5,8

3,1

3,3

2,9

16,7

7,9

3,8

2,5

3,1

2,3

11,4

4,4

4,3

2,0

1,9

1,8

8,7

5,0

2,6

2,4

1,8

1,7

27,4

12,6

5,9

1,6

2,9

3,6

Pracownicy usług

17,1

6,1

5,4

1,9

2,1

2,2

Lekarze i prawnicy

27,0

10,5

6,8

3,5

3,4

3,0

dochodach**
Ludzie o wysokich
dochodach***
Gospodarstwa
domowej jedno- i
dwuosobowe
Gospodarstwa
domowe
siedmioosobowe i
liczniejsze
Osoby

z

wykształceniem
niepełnym
podstawowym

i

podstawowym
Osoby

z

wykształceniem co
najmniej wyższym

* – Mieszkańcy miast półmilionowych i większych. ** – Do 300 złotych miesięcznie na jedną osobę. *** –
Powyżej 1200 złotych miesięcznie na jedną osobę.
Źródło: Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie. Komunikat z badań, Centrum Badania
Opinii Społecznej, Warszawa, marzec 2008 roku.

Tabela 13. Częstość kontaktów z wybranymi instytucjami prawnymi lub ich
przedstawicielami
Wybrane instytucje prawne

Odsetek (w %)

Notariat

21,9

Sąd

21,5

Policja

18,4

Prokuratura

7,9

Straż miejska

7,8

Radca prawny

7,6

Adwokat

7,4

Komornik

6,8

Więzienie, służba więzienna

3,2

Źródło: Warunki życiowe społeczeństwa polskiego: problemy i strategie. Komunikat z badań, Centrum Badania Opinii
Społecznej, Warszawa, marzec 2008 roku.
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Porównanie deklarowanych kontaktów z wybranymi instytucjami prawnymi lub ich
przedstawicielami w badaniu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2008 roku z
deklarowaną przez respondentów w badaniach ilościowych liczbą sytuacji problemowych
prowadzi do wniosku, że w tych drugich respondenci zaniżali skalę problemów. Należy
bowiem pamiętać o „ciemnej liczbie” przestępstw, a także o niechęci wielu osób do
dochodzenia swoich racji w sporach, w których przedmiot przedstawia stosunkowo niską
wartość. Przesłanki na rzecz tej tezy można znaleźć także w wywiadach pogłębionych:
Najczęściej to macham ręką i idę do przodu [...] Nie mam ochoty chodzić po jakiś sądach itd. To jest dla
mnie strata czasu, ja mam takie zabiegany rytm życia, że idę rano do pracy, trochę do domu, później do
pracy. Szkoda mi czasu po prostu na ganianie po urzędach, po innych instytucjach (IDI 111).

Odrębne pytanie dotyczy tego, czy istniejący system poradnictwa jest w stanie
zaspokoić potrzeby potrzebujących. Na pytanie to można odpowiedzieć jedynie
pośrednio, wnioskując na podstawie wcześniej analizowanych danych. I tak, po pierwsze,
przypomnijmy, że respondenci ogólnie wysoko oceniali świadczone im porady. Po drugie,
grupa osób, które mimo doświadczenia brzemiennej w skutki sytuacji, gdy taka pomoc
byłaby potrzebna, nie skorzystały z niej, okazała się w próbie ogólnopolskiej bardzo
nieliczna (około 3,5%). Po trzecie, w tej, i tak już nielicznej, grupie blisko połowa osób w
ogóle nie poszukiwała pomocy lub deklarowała, że jej nie potrzebuje. Podsumowując,
gdyby oprzeć się na wynikach badań ilościowych (a więc przede wszystkim na deklaracjach
respondentów), należy uznać, że istniejący system zaspokaja zapotrzebowanie na pomoc
prawną. Nie wiemy jednak, w jakim stopniu respondenci poprawnie identyfikują swoje
problemy jako problemy prawne – być może w badaniu nie uwzględniono jakiejś kategorii
osób (na przykład trwale wykluczonych), które takiej pomocy potrzebują, ale jej nie
uzyskują.
Wskazówek można także poszukiwać w danych jakościowych. Dwie wypowiedzi
respondentów w wywiadach pogłębionych wskazują problemy systemowe, które z
pewnością dotyczą znacznej liczby osób, a które – jak się można domyślać – z różnych
powodów są rzadko zgłaszane odpowiednim instytucjom:
Nie, [syn] nie miał umowy, bez niczego nie pracował i nie miał żadnego dokumentu
potwierdzającego, że on akurat tam był. Typowo nie ma takiego potwierdzenia, że ja tam
byłem, i w sumie najgorsze jest na naszym terenie to, że się pracuje typowo na czarno bez
niczego, to jest takie wykorzystanie do oporu, a jeśli już na umowę, to na pół etatu, a ciągnie
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nieraz po szesnaście godzin dziennie. [...] próbują pracownika, że dobrze, przychodzi do nas
trzy dni i sprawdzamy – to jest bezpłatne. I takich pracowników jest do sprawdzenia bardzo
dużo i pracodawca na tych pracownikach sobie po prostu pracuje, utrzymuje. [...] To jest po
trzech dniach albo po tygodniu jest zmiana pracownika [...] Minie tydzień i mówi: „Dziękujemy,
nie nadajesz się jednak do nas, mamy następnego”. Następny znowu tydzień. (IDI 106)
Jeżeli to były jakieś takie drobne sprawy, to szkoda było głowy zawracać, jeżeli to chodzi o
przysłowiową pietruszkę, to nie ma sensu nikomu głowy zawracać. Natomiast tu są sprawy,
moim zdaniem, poważne. Tutaj, powiedzmy, między innymi dlatego, że wie, że oni tu
przyjechali, oni są spoza [nazwa miasta] i zakładali tych czujników dużo. Ja głowę daję za to, że
wielu założyli te czujniki, ludzie ich nie skarżą, bo nie wiedzą, jak z tym postępować. (IDI
119)
Powyższe przykłady mogą potwierdzać hipotezę, że respondenci w obu badaniach
ilościowych zaniżali liczbę problemów prawnych, z jakimi się zetknęli w ciągu ostatnich
pięciu lat.
Dwie inne wypowiedzi obrazują zagubienie obywateli w gąszczu często się
zmieniającego, czasem zaś niespójnego prawa:
Szukałem jakichkolwiek instytucji, gdzie bez tych 500 złotych mogłem przyjść się poradzić. Jak
poradzono mi, że tak jak poprzednio, prawnik nie rozumie tego, co ja myślałem, że nie
rozumiem, bo jestem głupi. A prawnik wykształcony w branży mówi, że też nie rozumie tego.
Skierowali mnie do rzecznika praw konsumenta. [...] No, zaskoczyła mnie pani pytaniem,
prawnik po to jest, żeby interpretował to, co jest tą literą prawa, a czy każdy prawnik ma inne
przepisy, to będę szedł do innego prawnika, czy ma racje. Wiem tylko, że dwóch sędziów, jedna
sędzia orzekła, że na podstawie trzyletniego procesu, dokumentów przedłożonych, sprawa jest
jasna, a drugi sędzia apelacyjny przyznał, że tak jest, koleżanka ma rację, tylko na wszelki
wypadek dopisał, że lokator podlega artykułowi 30 z tego przepisu o jakieś nowej ustawie
lokatorskiej z 2001 roku. Gdzie ta sama ustawa mówi, że administrator jakby miał do mnie
jakieś roszczenia, to miał na to 12 miesięcy, czyli 2002, a jest 2012. Czyli to jest jakaś
gmatwanina, sam język, bełkot, który trudno zrozumieć. Ja miałem umowę bezumowną,
dobrze, umowę na bezumowne zajmowanie lokalu. A jak ja obywatel normalny mogłem
wiedzieć, że są umowy bezumowne, to niech mi ktoś powie, ja mam parę takich pytań.
[...] Oj, będzie ciężko, bo prawnicy są już tak ze sobą zwarci i ustawieni, że nie dadzą się. Oni już
tak skomplikowali prawo, że na każdy przepis jest antyprzepis. Ja już to mogłem udowodnić,
czytając kodeks taki czy inni, że jedno zdanie przeczy drugiemu. A najważniejsze, nie zawarłem
umowy umownej, tylko zawarłem umowę bezumowną. Tak powiedzmy w skrócie, jak to się
nazywa w bełkocie prawnym, to sami sobie państwo to oceńcie. (IDI 112)
Nie, po prostu jestem dziewczyną ciemną, nie wiem, co tu [jest napisane], jak tu [jest
napisane], co tu jest. Od komornika przyniosłam te papiery, bo [jest napisane, to jest napisane],
ale co [jest napisane], to nie wiem. Pani wie, że do tego trzeba głowy. (IDI 122)
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ZAPOTRZEBOWANIE NA POMOC PRAWNĄ W ŚWIETLE STATYSTYK URZĘDOWYCH
Próbując oszacować skalę zapotrzebowania na pomoc prawną, obok badań ilościowych i
jakościowych posiłkowaliśmy się także analizą danych zastanych. Statystyki spraw, z jakimi
obywatele zgłaszają się do takich instytucji, jak Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czy Rzecznik
Praw Obywatelskich, tylko po części mówią nam jednak o tym, jakie jest całościowe
zapotrzebowanie na pomoc prawną w społeczeństwie. Można założyć, że prośby o pomoc
kierowane do tego typu organów będą na ogół dotyczyć spraw poważniejszych: podstawowych
wolności i praw człowieka, niesprawności działań organów wymiaru sprawiedliwości i innych
instytucji państwowych i (lub) spraw, w których przedmiot sporu jest znacznej wartości.
Przypuszczenia takie znajdują potwierdzenie w danych na temat typów spraw najczęściej
zgłaszanych do Rzecznika Praw Obywatelskich w 2010 roku – trzy typy spraw zgłaszanych
najczęściej to: podstawowe prawa i wolności, sprawy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego
oraz sprawy cywilnoprawne i gospodarka nieruchomościami.

Tabela 14. Przedmiot nowych spraw (wniosków) skierowanych do Rzecznika Praw
Obywatelskich (według wpływu do poszczególnych problematyk) w 2010 roku

Odsetek

Zakres przedmiotowy

Liczba

podstawowe prawa i wolności

3557

13,4

sprawy zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego

3565

13,4

cywilnoprawne i gospodarka nieruchomościami

3345

12,6

pozostałe

15 901

60,6

Razem

26 368

100,0

(w %)

Korespondencja kierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej chyba w jeszcze
mniejszym stopniu odzwierciedla potrzeby prawne obywateli. Trzy główne grupy problemów
poruszanych w tej korespondencji to bieżące wydarzenia społeczno-polityczne i gospodarcze,
funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz kwestie materialno-bytowe
obywateli. Tu w stopniu jeszcze większym niż w wypadku korespondencji kierowanej do Rzecznika
Praw Obywatelskich wydaje się, że piszą głównie obywatele zatroskani sprawami społeczno-
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politycznymi, a więc mający czas, żeby je śledzić, analizować i komentować. Zasadne wydaje się
założenie, że to dość specyficzna grupa ludności, niezbyt reprezentatywna dla ogółu
społeczeństwa.
O zakresie zapotrzebowania na pomoc prawną, w tym przede wszystkim bezpłatną, można
także wnioskować na podstawie korespondencji tak zwanej niezorganizowanej kierowanej do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to korespondencja dotycząca spraw indywidualnych lub
zbiorowych, zawierająca uwagi i opinie dotyczące określonych spraw i wydarzeń społecznych oraz
politycznych, w tym również prośby o interpretację przepisów prawnych czy podjęcie interwencji
w określonej sprawie. Tutaj również zdecydowanie najczęściej pojawiają się prośby dotyczące
wolności i praw obywatelskich – stanowią one 21,2% (N = 2262) całej korespondencji nadesłanej
w czwartym roku VI kadencji sejmu.

4. Preferencje respondentów w zakresie rozwiązywania problemów
4.1

Najczęściej wybierani usługodawcy

Wykres 62. Podmioty świadczące pomoc prawną najczęściej wybierane przez
respondentów. Badanie ogólnopolskie N = 196 (respondenci mogli wskazać więcej niż
jedną odpowiedź)

Najwięcej respondentów (28,2%), którzy skorzystali z pomocy w próbie ogólnopolskiej,
deklarowało, że zwróciło się do kancelarii adwokackiej lub radcowskiej. Do instytucji
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publicznych, potraktowanych razem, zgłosiło się jednak aż ponad 80% respondentów
(respondenci mogli wskazać kilka możliwości). Świadczy to o tym, że zdecydowanie mniej
obywateli sięga po płatną profesjonalną pomoc prawną niż po pomoc bezpłatną
oferowaną przez różne podmioty. Oznacza to między innymi także, że rynek płatnych
porad prawnych ma duży potencjał rozwojowy, a liczba korzystających z takich porad
będzie zapewne rosła (przy pewnych założeniach dotyczących wzrostu zamożności
obywateli, ale także ich świadomości prawnej) 6. Niemal co czwarty respondent zwrócił się
do urzędu gminy lub urzędu miasta – może to świadczyć o tym, że urzędy te są jednym z
głównych usługodawców bezpłatnych porad prawnych. W innej interpretacji z kolei może
świadczyć o tym, że część respondentów przez „pomoc prawną i obywatelską” rozumie
zasięganie informacji o szeroko pojętych procedurach administracyjnych, nie zaś to, co
przyjęto w niniejszym badaniu jako definicję tej pomocy.
Wykres 63. Podmioty świadczące pomoc prawną najczęściej wybierane przez
respondentów. Badanie celowe N = 201

6

Do podobnego wniosku doszli uczestnicy konferencji na temat systemu pomocy prawnej w Polsce, zorganizowanej przez
Naczelną Radę Adwokacką. Warto przytoczyć zwłaszcza opinię profesor Ewy Łętowskiej, która stwierdziła: „Taka pomoc
nie powinna być związana z ubóstwem, ale z pewną sytuacją społeczną, dlatego dyskusja niesłusznie ograniczana jest jedynie
do sytuacji majątkowej”. Por. Prawnicy: zapotrzebowanie na fachową pomoc prawną będzie wzrastać, „Rzeczpospolita”, 15
września 2012 roku – http://prawo.rp.pl/artykul/757804,933757-Prawnicy--zapotrzebowanie-na-fachowa-pomoc-prawnabedzie-wzrastac.html [dostęp: 15 września 2012 roku].
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W badaniu celowym respondenci najczęściej wskazywali inne podmioty – przeważnie
wybieranym usługodawcą były fundacje i stowarzyszenia. Tutaj jednak dobór
usługodawców był wynikiem decyzji w sprawie metody doboru próby, a więc bardziej
miarodajne dane przynosi nam badanie ogólnopolskie.
4.2

Forma pierwszego kontaktu

Charakteryzując wyróżnione dwa główne typy beneficjentów („nieśmiałych petentów” i
„świadomych klientów”), zauważyliśmy, że różnią się oni między innymi także formą
pierwszego kontaktu z instytucją udzielającą porady. Część respondentów preferowała
kontakt osobisty, służący w zasadzie jedynie umówieniu terminu właściwego spotkania.
„Sondowanie” terenu może być ważne w wypadku tych respondentów, którzy mają niższe
zaufanie do instytucji ogółem, sytuacja poszukiwania i uzyskiwania pomocy ma zaś
charakter bardziej osobisty. Wiąże się jednak z pewnym marnotrawstwem czasu (spotkanie
można przecież umówić przez telefon):
Udałam się tam osobiście, ponieważ jest podany na stronie internetowej numer, ale wiem,
że lepiej jednak takie rzeczy załatwiać osobiście, zostałam umówiona dość szybko na
spotkanie z doradcą i w zasadzie pierwszy kontakt, jeśli pan o to pyta, to pierwszy kontakt z
doradcą był właśnie taki, że poszłam, umówiłam się na spotkanie. I później dopiero, że tak
powiem, zetknęłam się fizycznie, że tak powiem, z doradcą, któremu przedstawiłam swoja
sprawę. (IDI 117)
Poszłam wcześniej do tej instytucji i zapytałam, czy dostanę taką poradę. Pani powiedziała,
żeby przyjść w ciągu dwóch dni i umówić się z panem, który ze mną porozmawia. (IDI 113)
Respondenci, których określiliśmy mianem „świadomych klientów”, kontaktowali się
najpierw telefonicznie lub mailowo, przy okazji dowiadując się, czy w swojej sytuacji w
ogóle mogą liczyć na pomoc danej instytucji, a także zasięgając informacji na temat
przygotowań, jakie warto podjąć przed pierwszą wizytą:
Najpierw zadzwoniłem, w skrócie przedstawiłem, naświetliłem sprawę i mój problem.
Poradzono mi, bym zebrał dokumenty i się tutaj stawił. Wyznaczono mi konkretny termin na
spotkanie. (IDI 123)
Pierwszy kontakt był telefoniczny, opisałam krótko, bardzo krótko moją sprawę. Zostałam
zaproszona, a potem, już posiadając wszystkie dokumenty, po prostu przedstawiłam
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doradcy, no i pokierował, jak dalej postępować [...]. Sprawa została załatwiona przy jednym
spotkaniu, w pełnym zakresie. (IDI 124)
Nie było dla mnie trudne, ponieważ wiadomo – era Internetu, wpisuje się jakieś „darmowa
pomoc prawna”. Nie była to pierwsza opcja w Google, aczkolwiek przejrzałem kilka stron i
znalazłem, i mogłem się jakoś dodzwonić. (IDI 114)
4.3

Preferencje

rozwiązywania

problemów

według

płci,

wieku

i

wykształcenia
Tabela 15. Najczęściej wybierane podmioty świadczące porady a płeć beneficjentów.
Badanie ogólnopolskie N= 252
O4

M1.
Płeć Ogółem
respondenta: Kobieta
Mężczyzna

Ogółem

Ośrodek
Urząd gminy pomocy
(miasta)
społecznej Sąd

% z N w
wierszu
100,0%
100,0%
100,0%

% z N
wierszu
24,8%
23,7%
26,7%

Kancelaria
prawna

Pozostałe

w % z N w % z N w % z N w % z N
wierszu
wierszu
wierszu
wierszu
11,8%
20,2%
30,8%
44,1%
14,9%
17,9%
30,5%
45,1%
6,6%
24,0%
31,4%
42,6%

w

Widać pewne różnice między mężczyznami a kobietami, jeśli chodzi o niektóre z
podmiotów świadczących porady prawne. Dotyczy to zwłaszcza ośrodków pomocy
społecznej – tu beneficjentami ponad dwukrotnie częściej są kobiety, i sądu – tu,
odwrotnie, wyraźnie częściej beneficjentami są mężczyźni. Być może ta druga zależność
znajduje wytłumaczenie w tym, że mężczyźni częściej wchodzą w kontakty z prawem.
Niemniej jednak, i w tym wypadku mamy do czynienia z niewielkimi liczebnościami, a więc
musimy zachować ostrożność w wyciąganiu wniosków.
Tabela 16. Najczęściej wybierani usługodawcy a wiek respondentów. Badanie
ogólnopolskie N= 252
O4

Ogółem

M2. W którym Ogółem
roku Pan się od 18 do 24 lat

Ośrodek
Urząd gminy pomocy
(miasta)
społecznej Sąd

% z N w % z N
wierszu
wierszu
100,0%
25,1%
100,0%
46,6%

Kancelaria
prawna

Pozostałe

w % z N w % z N w % z N w % z N
wierszu
wierszu
wierszu
wierszu
11,5%
20,4%
31,1%
43,6%
21,1%
11,6%
20,0%
33,1%

w
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urodził/Pani się
urodziła?
Przedziały
(wiek
respondentów)

od 25 do 29 lat
od 30 do 39 lat
od 40 do 49 lat
od 50 do 59 lat
od 60 do 69 lat
70 i więcej lat

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

23,5%
26,0%
21,8%
23,8%
28,2%
19,0%

9,0%
6,8%
16,1%
12,5%
10,5%
9,4%

28,1%
11,0%
10,9%
24,5%
22,7%
52,7%

22,3%
28,1%
34,4%
36,9%
35,5%
33,5%

45,3%
52,2%
50,0%
40,3%
37,9%
18,0%

Wraz z wiekiem zmienia się skłonność beneficjentów do korzystania z pomocy
niektórych z instytucji świadczących taką pomoc. Zależność tę widać między innymi w
wypadku urzędu gminy (miasta) – zwykle najchętniej korzystają z jego porad najmłodsi,
najrzadziej zaś najstarsi. Odwrotną zależność widać w wypadku sądu i kancelarii prawnej –
z ich usług częściej korzystają starsi respondenci.
Tabela 17. Najczęściej wybierani usługodawcy a wykształcenie respondentów. Badanie
ogólnopolskie N= 252
O4

Ogółem

Ośrodek
Urząd gminy pomocy
(miasta)
społecznej Sąd

Kancelaria
prawna

% z N w
wierszu
100,0%
100,0%
100,0%

% z N
wierszu
24,8%
0,0%
100,0%

% z N w % z N w
wierszu
wierszu
30,8%
44,1%
0,0%
100,0%
0,0%
0,0%

podstawowe
zasadnicze
zawodowe
średnie
nieukończone
średnie zawodowe
średnie
ogólnokształcące

100,0%
100,0%

8,8%
24,1%

31,4%
17,4%

32,2%
23,7%

8,8%
23,5%

36,0%
56,1%

100,0%

17,6%

21,7%

20,7%

20,7%

57,6%

100,0%
100,0%

31,9%
18,4%

11,6%
8,3%

13,5%
23,1%

41,0%
34,8%

37,7%
30,1%

pomaturalne
wyższe
nieukończone
(sześć semestrów
lub więcej)
licencjat
lub
trzyletnie studia
zawodowe
wyższe

100,0%
100,0%

10,6%
0,0%

24,0%
0,0%

11,3%
0,0%

33,9%
63,0%

31,5%
37,0%

100,0%

36,4%

0,0%

0,0%

56,9%

62,1%

100,0%

26,5%

2,1%

28,3%

24,7%

46,0%

M3. Jakie jest Ogółem
Pana/Pani
bez wykształcenia
wykształcenie?
podstawowe
nieukończone

w % z N w % z N w
wierszu
wierszu
11,8%
20,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Pozostałe

Wykształcenie okazuje się bardzo ważnym czynnikiem różnicującym decyzje
respondentów w kwestii tego, gdzie szukać pomocy. Szczególnie jaskrawe różnice widać w
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kilku wypadkach. Główną grupę klientów ośrodków pomocy społecznej stanowią osoby o
wykształceniu podstawowym, wśród badanych o wykształceniu wyższym (niepełnym lub
ukończonym) takie osoby w zasadzie się nie zdarzają. Osoby o wyższym wykształceniu
nawet siedmiokrotnie częściej deklarują z kolei korzystanie z usług kancelarii prawnych niż
osoby o wykształceniu podstawowym.
4.4

Zakres i formy pomocy

Wykres 64. Zakres pomocy (informacji). Badanie ogólnopolskie N = 699 (respondenci
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
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Wykres 65. Zakres pomocy (informacji). Badanie celowe N = 201 (respondenci mogli
wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
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W obu badaniach zakres otrzymanej pomocy zależał od specyfiki usługodawcy. Warto
zauważyć, że najczęściej wskazywani usługodawcy (i usługodawcy razem wzięci) – mimo
swojej specjalizacji – świadczyli pomoc w różnych obszarach czy w różnej formie.
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Wykres 66. Forma pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 286 (respondenci mogli wskazać
więcej niż jedną odpowiedź)
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Wykres 67. Forma pomocy. Badanie celowe N = 212 (respondenci mogli wskazać więcej
niż jedną odpowiedź)

Najczęstszą formą pomocy, jaką deklarowali respondenci zarówno w badaniu
ogólnopolskim, jak i celowym, był kontakt osobisty (w wypadku wszystkich
usługodawców, z wyjątkiem sądu w badaniu ogólnopolskim). Na drugim miejscu
respondenci wymieniali kontakt telefoniczny.
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Wykres 68. Osoba udzielająca pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 286 (respondenci
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź)
Kto konkretnie udzielał P. pomocy
4%

2%
8%

2%

6%

7%

4%

5%
25%

8%

37%

27%

26%

9%
59%

22%

7%

1%

7%

11%
4%

70%

1%
22%

41%

2%
4%

21%

9%
Kancelaria prawna
N=61

27%

46%

29%

33%

Wszyscy
usługodawcy
N=252

10%

Urząd
gminy/miasta
N=43

Nie wiem trudno powiedzieć

6%
Ośrodek Pomocy
Społecznej (OPS,
GOPS, MOPS)
N=19

Sąd N=40

Pozostali
usługodawcy N=89

Ktoś inny
Osoba/y bez wykształcenia prawniczego, ale z profesjonalnym przygotowaniem
Student prawa
Inna osoba z wykształceniem prawniczym
Aplikant, np. radcowski lub adwokacki
Adwokat lub radca prawny

Z badań ogólnopolskich wynika, że – ogólnie rzecz biorąc – pomoc prawną w połowie
wypadków świadczą osoby mające wykształcenie prawnicze: adwokaci i radcy (33%),
aplikanci (4%), inne osoby mające wykształcenie prawnicze (11%) lub studenci prawa (1%).
Sytuacja wygląda jednak inaczej u każdego z usługodawców – tutaj różnice były znaczne.
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Wykres 69. Okres korzystania z pomocy (informacji). Badanie ogólnopolskie N = 252
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Wykres 70. Okres korzystania z pomocy (informacji). Badanie celowe N = 201

W wypadku jednej trzeciej deklaracji z badania ogólnopolskiego, otrzymana przez
respondentów pomoc miała charakter jednorazowy. W kolejnych 28% przypadków
skorzystania z pomocy badani stwierdzili, że korzystali z porad nie dłużej niż miesiąc. W
pozostałych jednej trzeciej przypadków respondenci deklarowali dłuższy czas korzystania z
pomocy. W badaniu celowym jeszcze większy odsetek zadeklarował, że pomoc ograniczyła
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się do jednego kontaktu. Łącznie około 90% respondentów korzystało z pomocy nie dłużej
niż trzy miesiące.
WSPARCIE EMOCJONALNE W ŚWIETLE WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH

Wywiady pogłębione wskazują, że w wielu wypadkach oddzielenie pomocy psychologicznej czy wsparcia
duchowego od porady stricte prawnej jest niemożliwe, zdaniem niektórych respondentów zaś – ta pierwsza
jest co najmniej równie ważna:
Pani prawnik powiedziała mi też, żeby właśnie kontynuować to wszystko, żeby się na przykład nie
dać zastraszyć, żeby być konsekwentnym, że jestem w stanie negocjować, wymuszać od męża
alimenty, że będzie musiał się podzielić ze mną majątkiem. Po prostu uważam, że jestem osobą
pokrzywdzoną, a on powinien ponieść konsekwencje swoich zachowań. Porada prawna o tyle
życiowo mnie podbudowała, że mam słuszność, że składam tę separację [...]. No tak, wychodzę
podbudowana. Nie tylko chodzi o wypełnienie tych dokumentów, które dosyć czytelnie były
sprecyzowane, ale też jestem podbudowana w sposób ludzki. (IDI 116)
Tak, była, opieprzanie takie i może takie wskazówki niż takie klepanie, tylko konkretnie. Normalnie, a
nie książkowo [...]. Nie, ogólnie cała [nazwa instytucji] to takiego kopa mi dały, takiego od serca
kopa. A tak to z wszystkiego jestem zadowolona, bo mi bardzo dużo pomogli, czy nawet rozmowami,
zawsze tam się każdy za nami wstawiał i cała rada miasta, żeby mi dali przydział do tego mieszkania
itd. (IDI 103)
Tak, tak , bo nie tylko chodzi o pieniądze, tylko ogólnie. Porozmawiać… [...] Mam swoją panią.
Mam swój region. Idę do niej, wygadam się, lżej mi na duchu, wracam do domu i oprócz właśnie
finansowego wsparcia to jest dobre, że ktoś pocieszy. Dobrze, jutro będzie lepiej. (IDI 106)

Udzielający porad, zwłaszcza w ośrodkach pomocy społecznej, daleko wykraczają poza samo udzielenie
porady prawnej. Jedna z respondentek, klientka miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w
niewielkiej miejscowości, relacjonowała, że doradczyni pomogła jej odnaleźć kierunek w życiu:
Powiedziała pani doradca, że bardzo dobry kierunek wybrałam jako opiekunka dla starszych osób. To
dla mnie widzą właśnie i widzą przedstawiciela, tak coś myślałam, ale nie miałam czasu wtedy.
Znaczy, mam prawo jazdy, samochodu na razie nie mam, ale myślę, że jak będę pracować, to sobie
odłożę i kupię sobie samochód. Ale to wszystko czas pokaże. (IDI 103)
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5. Ocena otrzymanej pomocy
5.1

Oczekiwania wobec usługodawców

Wykres 71. Oczekiwania respondentów wobec usługodawców. Badanie ogólnopolskie N
= 252

Respondentów poproszono, żeby sami opisali, czego oczekiwali od punktu
poradnictwa. Gdy spojrzymy na usługodawców potraktowanych ogółem, wówczas
zobaczymy, że w ponad połowie przypadków respondenci stwierdzili, że oczekiwali po
prostu „pozytywnego załatwienia sprawy”. Łącznie w wypadku 38% sytuacji beneficjenci
mieli bardziej sprecyzowane oczekiwania – poszukiwali pomocy w rozstrzygnięciu
konkretnego problemu (14%), przygotowaniu dokumentów (10%), uzyskaniu konkretnych
informacji (8%) lub świadczeń (6%). Struktura oczekiwań różniła się w zależności od
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usługodawcy, niewielkie liczebności odpowiedzi nie pozwalają jednak na wyciąganie
dalszych wniosków.
Wykres 72. Powody skorzystania z pomocy (informacji) od konkretnego usługodawcy.
Badanie ogólnopolskie N = 252

Respondenci mieli także możliwość samodzielnego wskazania przyczyn, dla których
zdecydowali się skorzystać z pomocy danej instytucji. Odpowiedzi te zostały następnie
zakodowane.

Choć widać

znaczne zróżnicowanie w

wypadku poszczególnych

usługodawców, to – biorąc pod uwagę ich ogół – najczęściej wskazywaną przyczyną
skorzystania z pomocy konkretnej instytucji był fakt, że specjalizuje się ona w danym typie
spraw. W drugiej kolejności respondenci wskazywali bardzo zbliżoną przyczynę – to, że w
114

danym miejscu mogli skorzystać z określonej porady. W pewnym sensie w wypadku trzech
piątych sytuacji w których znaleźli się beneficjenci to specyfika problemu narzucała wybór
usługodawcy, 14% przypadków kierowano się rekomendacjami innych osób i dobrą
renomą poradni – czynnik ten wskazywano znacznie częściej w wypadku kancelarii
prawnych, choć nie tak często, jak można by się spodziewać. Zastanawia, dlaczego tylko w
4% odpowiedzi wymieniono bliskość miejsca zamieszkania, skoro wiemy, że w 60%
sytuacji, które spotkały respondentów z próby ogólnopolskiej, korzystali oni z niej w
miejscu zamieszkania. Być może respondenci nie uświadamiają sobie wszystkich
czynników, które kształtują ich wybory.
5.2

Otrzymana pomoc a rozwiązanie problemu

Wykres 73. Rozwiązywanie deklarowanych problemów. Badanie ogólnopolskie.
N korzystający N=193, N niekorzystający N=43
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Zarówno korzystający, jak i niekorzystający z pomocy twierdzili, że wymienione przez
nich sytuacje, w których mogłaby się ona okazać lub już się okazała potrzebna, należą już
do przeszłości i nie zaprzątają ich uwagi. To dość zaskakujący wynik. Zdaje się sugerować,
że sprawy te są na ogół dość proste i łatwe do rozwiązania. Tymczasem większość
respondentów w wywiadach pogłębionych deklarowała coś wprost przeciwnego. Być
może respondenci uznawali, że dana sprawa jest „beznadziejna”, poszukiwanie
satysfakcjonującego rozwiązania zaś – bezcelowe, i w ten sposób przestała ona zajmować
ich czas. Tak czy inaczej, warta podkreślenia jest różnica w odpowiedziach korzystających i
niekorzystających z pomocy: zgodnie z oczekiwaniami, korzystający wyraźnie częściej niż
niekorzystający deklarują, że nurtująca ich sprawa należy już do przeszłości (odpowiednio
95,9% i 86,0%). Można założyć, że do takiego stanu rzeczy przyczynił się fakt, że skorzystali
z porady prawnej.
Wykres 74. Czy opisywana przez respondenta sytuacja już się zakończyła, przestała
zajmować jego (jej) czas? Badanie celowe N = 201

Respondenci w badaniu celowym znacznie rzadziej deklarowali, że wskazany przez nich
problem został już całkowicie rozwiązany. Jak się wydaje, wynika to ze sposobu rekrutacji
respondentów do udziału w badaniu celowym – byli oni indagowani na terenie instytucji
świadczących poradę, a więc przy okazji wizyty w związku ze swoją sprawą. Ci, którzy
otrzymali pomoc i rozwiązali swój problem, nie przychodzą już raczej do takiej instytucji.
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Wykres 75. Rozwiązanie problemów według podmiotów świadczących poradę. Badanie
ogólnopolskie N = 252

Ogólnie rzecz biorąc, respondenci, którzy w badaniu ogólnopolskim skorzystali z
pomocy, najczęściej deklarowali (trzy czwarte odpowiedzi), że ich problem (problemy)
udało się rozwiązać całkowicie (67%) lub częściowo (9%). W co piątym przypadku
respondent miał trudności z odpowiedzią na to pytanie. W świetle wywiadów
pogłębionych wydaje się, że nierzadko trudność w określeniu, na czym mogłoby polegać
rozwiązanie, wynika z samej natury problemu lub z tego, że rozwiązanie problemu wcale
nie musi być korzystne dla respondenta, nie zaś z wątpliwości, czy do rozwiązania
przyczynił się podmiot świadczący poradę.
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EFEKTYWNOŚĆ PORAD – OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
W kilku wypadkach respondenci wywiadów pogłębionych deklarowali, że porada okazała się
pomocna w sporze z niesolidnym wykonawcą:
Jeśli się idzie i pokazuje punkty z kodeksu pracy, kodeksu jakiegoś innego, z jakiegoś prawnego
dokumentu, no to ten mężczyzna nie tyle się przestraszył, ile widział, że to nie są przelewki,
że nie może po prostu igrać z czymś. To jest droga rzecz, tego nie można sobie tak zaniechać. I
właśnie wtedy, kiedy pojechałam do niego z dokumentami, następnym razem, kiedy już
przyjechałam… A! Był telefon od wykonawcy, że to zostało poprawione, cały ten nagrobek i
kostka, no i gdy pojechałam już na grób, okazało się, że faktycznie było to poprawione. (IDI 117)
Jak otrzymał to wezwanie, to, proszę pana, od razu dzwonił do mnie, że „panie, nie
będziemy się po sądach włóczyć itd., itp. Nie będziemy się, tego, panie, to ja panu zwrócę, ja
panu ten”. Nie chciałem się, proszę pana, po sądach włóczyć, w związku z tym zgodziłem się na
to. Dzwonił do mnie czternastego, że wpłacił na moje konto, ja mówię: „Panie, jak otrzymam
pieniądze, to będę wtedy rozmawiał”. Proszę pana, faktycznie sprawdziłem w banku, że
otrzymałem pieniądze. (IDI 119)
Przykłady te mogą wskazywać na pewien mechanizm funkcjonowania porady: służy ona nie tyle do
wszczęcia pewnej procedury prawnej, ile jako „straszak”. Druga strona sporu samą wizytę
przeciwnika w punkcie poradniczym może odbierać jako sygnał jego determinacji. Może też uznać, że
złamanie prawa, do tej pory uznawanego za martwy przepis, będzie jednak miało swoje
konsekwencje. Z tego punktu widzenia funkcjonowanie poradnictwa przyczynia się do budowania
autorytetu prawa w Polsce.
Otrzymaną pomoc respondenci oceniają w wymiarze swoich wcześniejszych, nierzadko negatywnych
doświadczeń z różnymi instytucjami państwowymi.
No, generalnie jakoś się tam starałam szukać pracy, parę razy patrzyłam w ogłoszenia, byłam też
w urzędzie pracy. W urzędzie pracy w ogóle mi nie pomogli, bo nie było ofert. W gazecie co
znalazłam, to niewiele tego było, a jak już byłam i poszłam na rozmowę, to patrzyli na mnie
nieprzychylnie, z tego względu, że tak długo nie pracowałam i mam małe dzieci. Próbowałam i w
pewnym momencie po prostu przestałam, bo nic z tego nie wynikało i tak naprawdę straciłam
nadzieję, że wrócę do pracy [...]. No ja mam trochę żal do tego urzędu pracy ciągle, bo jeżeli w
moim przypadku była taka możliwość, że mogę się udać na ten staż, to dlaczego pani w urzędzie
mi nie powiedziała, tylko dowiedziałam się dopiero w [nazwa instytucji]. Najpierw byłam w
urzędzie, a potem dopiero trafiłam do tego [nazwa instytucji], to nie mogła mi pani w urzędzie
powiedzieć o takiej możliwości, tylko dopiero w [nazwa instytucji] mi powiedzieli. Przecież byłam
w tym urzędzie, pytałam, szukałam pracy, mówiłam, że długo nie pracowałam. Nie rozumiem,
dlaczego to takie. A byłam u źródła i zupełnie się mną nie zainteresowali. Może prędzej bym
znalazła tam pracę, może nie byłoby mi tak ciężko z tym problemem. Jakoś tak mam żal
ogromny do tego urzędu – i przede wszystkim to urzędy powinny informować i tam to się w
pierwszej kolejności powinno otrzymywać rzetelne informacje i rzetelną pomoc, a dopiero dalej
gdzieś iść. Potem ludzie są tylko bardziej zniechęceni i tracą nadzieję, a tak to mogłoby być po
prostu łatwiej. (IDI 104)
Parę lat temu, 5–6 lat temu, korzystałam z instytucji nadzoru budowlanego i byłam bardzo
niezadowolona. Nie wiem, czy chodzi o to, że czułam się, jakbym była zbywana, i ciągły brak
dokumentów, ciągle dokumenty były potrzebne – i w końcu wynajęłam osobę, która zajęła się tą
całą sprawą. Nie miałam cierpliwości, a tutaj widzę, że wszyscy są nakierowani, by chętnie
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pomagać. (IDI 116)
Bo jak mi ktoś mówi, że nie mam umowy, bo poprzedni administrator nie przekazał mu umowy,
tzn. że ja jej nie mam. Ja muszę na własny koszt po archiwach tracić czas, tracić energię itd. i
wydać dla mnie grube pieniądze, żeby z archiwum wyciągnąć, to nie mógł tego zrobić ten łobuz,
administrator, urzędas. On sobie gnił tyłek i ja mam udowodnić, że nie jestem wielbłądem.
Jeżeli to jest prawo, to ja dziękuję. (IDI 112)

5.3. Satysfakcja z otrzymanej pomocy
Wykres 76. Zadowolenie z otrzymanej pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252

W ponad 90% przypadków respondenci wyrazili zdecydowane lub umiarkowane
zadowolenie z otrzymanej pomocy. Oceny krytyczne zdarzały się tylko sporadycznie.
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Wykres 77. Zadowolenie z otrzymanej pomocy. Badanie celowe N = 212
Ogólnie rzecz biorąc, poziom satysfakcji deklarowany przez respondentów w próbie
celowej był jeszcze wyższy niż wśród korzystających z pomocy w próbie ogólnopolskiej.
Odpowiedzi w wypadku poszczególnych instytucji różniły się między sobą, ale niewielka
liczebność uniemożliwia dalszą interpretację.
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Wykres 78. Przydatność informacji (pomocy). Badanie ogólnopolskie N = 252

Łącznie w 83% przypadków respondenci z próby ogólnopolskiej ocenili, że otrzymana
przez nich pomoc (zdecydowanie lub częściowo) przyczyniła się do rozwiązania ich
problemów. W 13% sytuacji respondenci wyrazili przekonanie, że nie mieli wpływu na
rozwiązanie swoich problemów. Oceny krytyczne były bardzo rzadkie, ich interpretacja
wymaga jednak tła, jakie zarysowują badania jakościowe.
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Wykres 79. Zgodność otrzymanej pomocy z oczekiwaniami. Badanie ogólnopolskie N =
166

Również pytanie o zgodność rozwiązania z oczekiwaniami wskazuje wysoki stopień
zadowolenia respondentów z porad. Niemal 60% odpowiedzi oznaczało pełną satysfakcję,
zaś tylko 5% częściową satysfakcję. Co czwarty badany nie był w stanie udzielić
odpowiedzi, co wynika zapewne z deklarowanej wcześniej trudności w określeniu, na czym
polegało rozwiązanie.
Wykres 80. Sposób rozwiązania problemu. Badanie ogólnopolskie N = 166
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W ponad jednej trzeciej sytuacji respondenci, którzy w badaniu ogólnopolskim
zadeklarowali, że ich problem został rozwiązany, nie potrafili lub nie chcieli powiedzieć, na
czym polegało to rozwiązanie. Również nieco mniej niż jedna trzecia wskazała rozwiązanie
sądowe.
OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Wszyscy respondenci w wywiadach pogłębionych deklarowali satysfakcję z kontaktu z
punktem świadczącym bezpłatne porady prawne. W znakomitej większości wypadków była to
satysfakcja bez zastrzeżeń, zdarzały się jedynie drobniejsze uwagi i sugestie udogodnień w
korzystaniu z takiej pomocy. Wielu rozmówców podkreślało odmienny styl działania instytucji
świadczących pomoc od tych instytucji (zwłaszcza państwowych), z którymi miało do
czynienia wcześniej:
To zależy, na jakie instytucje się trafi, w instytucjach państwowych trochę trudno rozmawia się
z urzędnikami i osobami, które mają pomóc. Natomiast w instytucjach typu, jak ta, o której
rozmawiamy, troszeczkę inaczej podchodzi się do ludzi, do ich problemów. (IDI 109)
Oczywiście największy plus to jest kwestia płatności, tutaj nie musiałam nic płacić za poradę, to
raz. A dwa, że tutaj nie ma żadnej biurokratyzacji, nie zostałam odsyłana od drzwi do drzwi
z różnymi głupimi dokumentami. (IDI 110)
Ze trzy, cztery razy tam byłem u nich, chcieli naprawdę, robili, stawali na uszach. To było
sympatyczne, bo ci młodzi ludzie z jakąś taką energią do tego podchodzą, i tam ręce
rozłożyli i nie wiedzieli nawet, gdzie mnie skierować. Wizyta dzisiejsza, mam adres rzecznika praw
konsumenta, coś takiego. Do niego mam adres, gdzie się zwrócę, opiszę sprawę i dalej będę nie
wiadomo na co czekał. (IDI 112)

Nie wiadomo jednak, w jakim stopniu ta pozytywna ocena wynika z rzeczywiście wysokiego
poziomu usług, w jakim zaś z bardzo niskich oczekiwań usługobiorców. Część z nich deklaruje
nawet, że – ponieważ pomoc jest świadczona za darmo – nie czuje się upoważniona do
wystawiania ocen, narzekania, wskazywania uchybień czy przeszkód:
Nie, ja jestem tylko petentem, za darmo tutaj przyszedłem. (IDI 112)

Często się zdarza, że sytuacja jest beznadziejna i znalezienie dobrego wyjścia nie jest możliwe
– dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy klienci nie dysponują żadnymi dokumentami, którymi
mogliby się posłużyć w dalszych zabiegach o zaspokojenie swoich roszczeń, na przykład nie
mają umowy o pracę albo umowy kupna-sprzedaży. Mimo to wizyta w punkcie poradniczym
jest dla nich okazją do zwiększenia świadomości prawnej i daje nadzieję, że następnym razem
osoby te będą ostrożniejsze, bardziej świadome swoich praw. Także na to zwracali uwagę

123

respondenci, deklarując zadowolenie z uzyskanej pomocy:
Myślę, że nie tyle zadziałali na tego sąsiada, ile na moją świadomość prawa. Po prostu moją
świadomość prawa, podnieśli moją wiedzę na temat takich rzeczy. (IDI 110)
Jeśli chodzi o korzyści, to na pewno pogłębiłem swoją wiedzę od strony prawnej, już będę
wiedział następnym razem, co z tym robić, jak będzie trudniejsza sprawa, to już będę wiedział,
co z tym mniej więcej robić – i jeśli znajdę już się w takim czarnym punkcie, to dopiero wtedy
zwrócę się do tego ośrodka. (IDI 114)
Nawet jeżeli nie osiągnę zamierzonego celu, ale w jakiś sposób będę w stanie wywalczyć część
moich należności, też będę zadowolony, bo jestem tam traktowany tak, jak człowiek
powinien być traktowany. Jak byłem za granicą, kilka miesięcy, no może już nawet z tych
miesięcy zrobiło się trzy lata czy cztery, to właśnie tam takie instytucje bardzo poważnie
podchodzą do klienta indywidualnego. To samo musi zacząć się w Polsce. Nie wiem, jak w
innych miastach, ale to tutaj naprawdę wielki plus. (IDI 117)

Kontakt z pomocą prawną podnosi także kulturę prowadzenia sporów, co dobrze opisuje
jeden z respondentów:
No, korzyści takie, że bynajmniej jeżeli jest jakaś stresująca sytuacja, sprawa, to wiem, jak się
wybronić. Nie muszę, jak to się mówi, zjadać nerwów, denerwować się, wiem po prostu, jak
argumentować pytania, jakie mi zadają w sklepie, gdzie, co, na co, jak itd. Bo pewnie bez tych rad
mógłbym być bardzo nerwowy, agresywny, nawet, powiedzmy, wręcz wulgarny. Tak więc w
tej kwestii, tyle dobrze, że wiem, jak się wybraniać w niektórych sytuacjach. (IDI 117)

Nawet gdy problem nie zostanie załatwiony lub pomoc okazuje się połowiczna, respondenci
deklarują satysfakcję – świadomość, że zrobili, co byli w stanie, i wiedza, jakie kroki będą mogli
lub musieli poczynić w przyszłości, jest dla nich ważna i działa aktywizująco:
Chociaż na początku myślałem, że uzyskam więcej, ale w sumie to chyba jestem zadowolony,
zobaczyłem, że mam szansę i że mogę wałczyć o swoje, to na razie tylko pierwszy krok… [...] No to
przede wszystkich utwierdzony zostałem, że w świetle przepisów i prawa mam szanse walczyć o
swoje, że nie jestem na straconej pozycji, że to nie jest tak, że z pokorą muszę przyjmować
decyzje urzędników... (IDI 123)
Już teraz wiem, na czym stoję. (IDI 101)
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5.4. Korzyści z otrzymanych porad
Wykres 81. Potencjalna strata. Badanie ogólnopolskie N = 112

Wykres 82. Potencjalny zysk. Badanie ogólnopolskie N = 97
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Wykres 83. Potencjalny strata. Badanie celowe N = 113

Wykres 84. Potencjalna zysk. Badanie celowe N = 76

W obu badaniach – ogólnopolskim i celowym – respondenci w większości sytuacji
deklarowali, że sytuacja problemowa wiązała się w ich wypadku z zagrożeniem utraty
pieniędzy. Mniej więcej w co dziesiątym przypadku respondent mógł stracić
nieruchomość. Te dwie kategorie odpowiedzi były najczęściej wymieniane w pytaniach o
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ewentualną stratę. Natomiast znaczący odsetek odpowiedzi w obu badaniach
(odpowiednio 24% i 22%) wskazywało, że potencjalnym zyskiem były rzeczy niematerialne
– można się domyślać, że chodzi o takie kwestie, jak poczucie sprawiedliwości, prestiż,
dobre imię czy renoma firmy. Wydaje się więc, że głównym motywem respondentów
szukających pomocy prawnej jest chęć uniknięcia straty, nie zaś chęć osiągnięcia
pewnego dodatkowego zysku.
5.5. Funkcje bezpłatnej pomocy prawnej w świetle wywiadów pogłębionych
Z wypowiedzi respondentów wynika, że funkcja bezpłatnych poradni prawnych nie
ogranicza się do pomocy stricte prawnej. Czasami równie ważne – albo nawet ważniejsze –
są inne funkcje. Obok podstawowego celu, jakim jest proponowanie obywatelom w
potrzebie prawnych rozwiązań ich problemów (funkcja rozwiązywania problemów
prawnych), można więc wymienić następujące funkcje (z punktu widzenia beneficjentów):
•

funkcja odbudowywania zaufania do innych ludzi i do instytucji publicznych –
po negatywnych doświadczeniach z instytucjami państwowymi lub w sytuacji
konfliktu z innymi osobami respondenci trafiali na doradców, którzy z
zaangażowaniem i za darmo starali się im pomóc. U niektórych osób doświadczenie
takie może zapobiec narastaniu nieufności czy wrogości do państwa, jego instytucji
i przedstawicieli, a nawet do całego systemu społecznego, w którym stała im się
krzywda,

•

funkcja edukacji prawnej – nawet gdy problem prawny nie zostaje rozwiązany w
wyniku kontaktu z usługodawcą, wielu respondentów deklaruje, że „na przyszłość
będą mądrzejsi”, będą wiedzieli, dokąd się udać po pomoc, na co zwrócić uwagę w
przyszłych interakcjach społecznych czy transakcjach handlowych. Przyswajają
sobie nie tylko pewne pojęcia prawne, ale przede wszystkim zasady prawa.
Korzystanie z pomocy prawnej bywa również okazją do nauki konstruktywnych,
demokratycznych, zgodnych z prawem sposobów prowadzenia sporów, które są
nieuchronne w każdym społeczeństwie,

•

funkcja aktywizacji obywatelskiej i osobistej – korzystanie z porad bywa dla
respondentów przełomowe w tym sensie, że uzmysławia im przysługujące im
prawa, wskazuje konkretne sposoby działania w sytuacjach, które wcześniej mogły
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się wydawać bez wyjścia, a pozbycie się lub zredukowanie stresu, napięcia, obaw
związanych z ich sytuacją sprawia, że skrępowaną energię życiową mogą
przeznaczyć na inne, bardziej konstruktywne działania.
Patrząc z punktu widzenia społeczeństwa i państwa, trzeba rozważyć jeszcze jedną
funkcję:
•

funkcja odciążania (dociążania) wymiaru sprawiedliwości – niektórzy
respondenci deklarują, że po tym, jak doradca uświadomił im meandry sądowej
drogi dochodzenia ich roszczeń, zwłaszcza zaś czas oczekiwania na rozstrzygnięcie,
związane z tym koszty, a jednocześnie – na ogół niewielką szansę na uzyskanie
satysfakcjonującego rozstrzygnięcia, zdecydowali się „dać sobie spokój”. Pojawia się
tutaj pewien problem: istnieje, zapisana w prawie, bariera wartości przedmiotu
sporu, poniżej której wchodzenie na drogę sądową jest nieracjonalne ekonomicznie
– nie tylko (i nie zawsze) dla samych stron, ale przede wszystkim z punktu widzenia
państwa i społeczeństwa. Choć nawet te niewielkie kwoty mogą być relatywnie
dość znaczne dla części osób, ustawodawca uznał, że uruchamianie machiny
sądowej nie ma w takich wypadkach uzasadnienia. Z drugiej strony jednak, można
by argumentować, że funkcjonowanie poradnictwa przyczynia się do sytuacji
przeciwnej – wzrostu liczby spraw wpływających do sądu. Obywatele, odpowiednio
poinformowani o przysługujących im prawach i sposobach dochodzenia swoich
roszczeń, mogą być bardziej skłonni do wchodzenia na drogę sądową. W próbie
celowej mniej niż jedna trzecia respondentów zadeklarowała, że problem
rozwiązano przed sądem, co dziesiąty wspomniał o porozumieniu ze stroną
przeciwną. Kwestia ta wymaga dalszych badań.
5.6. Modele korzystania z pomocy

Przy okazji charakterystyki osób korzystających z bezpłatnej pomocy prawnej
przedstawiliśmy dwa główne typy beneficjentów – „nieśmiałego petenta” i „świadomego
klienta”. Typologię tę można teraz rozwinąć, gdyż rozciąga się ona także na całą sytuację
poszukiwania i korzystania z takiej pomocy, w tym formy poszukiwania informacji, sposób
nawiązywania pierwszego kontaktu z usługodawcą, podejście beneficjenta do sytuacji
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ubiegania się o pomoc, charakter relacji z doradcą, oraz na czynniki decydujące o ocenie
uzyskanej porady.
Zbiorcze zestawienie cech obu modeli sytuacji bezpłatnej pomocy prawnej zawiera
tabela 18.
Tabela 18. Modele korzystania z pomocy
Model pomocy

Spersonalizowan
a i całościowa

Zdepersonalizow
ana i ograniczona
do meritum

Źródło
wiedzy o
możliwośc
i
uzyskania
pomocy
Znajomi,
sąsiedzi,
rodzina

Forma
pierwszego
kontaktu z
usługodaw
cą

Internet,
broszury
informacyj
ne

Kontakt
telefoniczny
lub mailowy
w
celu
ustalenia
celowości i
(lub)
terminu
wizyty

Wizyta
osobista
służąca
ustaleniu
terminu
rozmowy

Podejście
beneficjent
a
do
sytuacji
poszukiwan
ia pomocy
Wstyd,
skrępowanie

Relacja
doradcą

Brak
skrępowania
,
świadomość
prawa
do
skorzystania
z pomocy

z

Determinan
ta
satysfakcji

Typ
beneficjen
ta

Przyjacielsk
a, intymna

Sposób
potraktowan
ia
przez
personel
udzielający
porad

„Nieśmiały
petent”

Merytorycz
na,
profesjonal
na

Uzyskanie
przydatnej
porady
(przydatneg
o
rozwiązania
problemu)

„Świadomy
klient”

I tak, beneficjenci, których określiliśmy mianem „nieśmiałych petentów”, swoją wiedzę
na temat poradnictwa czerpią od najbliższych im osób – krewnych, sąsiadów i znajomych.
Preferują kontakt osobisty – pierwsza wizyta służy tylko „rozeznaniu terenu” i ewentualnie
umówieniu wizyty „właściwej”, mimo że nierzadko można by umówić ją telefonicznie.
Tego typu beneficjenci częściej deklarują wstyd i uczucie skrępowania wiążące się z całą
sytuacją poszukiwania pomocy. Wynika to między innymi stąd, że sprawy, z którymi
przychodzą, mają na ogół charakter bardzo osobisty – nie ograniczają się na przykład do
problemów z reklamacją wadliwego produktu, ale z wychodzeniem z nałogów czy
powrotem do życia w społeczeństwie po pobycie w więzieniu. Z faktem tym wiąże się
także intymny charakter relacji z doradcą: staje się on (ona) powiernikiem i doradcą w
sprawach ogólnożyciowych, a nie tylko w zakresie konkretnego problemu prawnego. To,
jak taki beneficjent zostanie potraktowany przez osoby udzielające porad, ma kluczowe
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znaczenie dla jego oceny uzyskanej porady, tym bardziej że na ogół rozwiązanie trapiących
go problemów w całości nie jest możliwe. Uzyskana pomoc ma więc charakter
spersonalizowany i całościowy.
Z drugiej strony są beneficjenci, których określiliśmy mianem „świadomych klientów”.
Informację o możliwości uzyskania bezpłatnej porady najczęściej znajdują w Internecie –
do konkretnego punktu poradniczego przychodzą zachęceni pozytywnymi opiniami
internautów. Część jako źródło informacji wskazuje także broszury informacyjne
znalezione przy okazji wizyt w urzędach państwowych. Pierwszą (a często – pierwszą i
ostatnią) wizytę umawiają telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
czasami kontakt taki służy wysondowaniu, czy ich problem kwalifikuje się do rozpatrzenia.
Kontakt taki służy im również do lepszego przygotowania do wizyty: dowiadują się między
innymi, jakiego rodzaju dokumenty mogą okazać się przydatne. Dzięki temu również sama
wizyta może okazać się bardziej owocna. Tego typu beneficjenci nie przejawiają
skrępowania faktem poszukiwania pomocy (nawet wtedy, gdy dotyczy ona spraw o nieco
bardziej

osobistym

charakterze,

jak

problemy

finansowe),

preferują

formalną,

merytoryczną relację z doradcą, swój kontakt z punktem poradniczym oceniają zaś
głównie na podstawie tego, czy porada okazała się przydatna. Uzyskiwana pomoc ma więc
charakter zdepersonalizowany i stricte prawny.
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6. Przeszkody w dostępie do pomocy i obciążenia związane z jej
szukaniem
Wykres 85. Deklarowane przez respondentów obciążenia związane z korzystaniem z pomocy.
Badanie ogólnopolskie N = 252. Na wykresie podano średnie wyliczone ze skali od 1 do 10,
gdzie 1 oznacza, że dane obciążenie było w ogóle nieistotne, a 10 bardzo istotne
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Zapytani o to, co stanowiło największe obciążenie związane z sytuacją ubiegania się o
bezpłatną pomoc prawną – niezależnie od typu podmiotu udzielającego im porady –
respondenci najczęściej wskazywali stres i emocje. Podobny obraz wyłania się z
wywiadów pogłębionych, które zostaną omówione poniżej, a także z badania na próbie
celowej. Na drugim miejscu respondenci wymieniali czas poświęcony na przygotowanie
odpowiednich dokumentów. Jeśli przypomnimy sobie ogólnie bardzo pozytywne oceny
usługodawców, nie powinniśmy być zdziwieni, że najrzadziej wskazywanym obciążeniem
był zawód co do poziomu oferowanej pomocy.
Tabela 19. Przeszkody w dostępie do pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252
K19. Ludzie,
korzystając z tego
rodzaju pomocy,
napotykają czasem
różne przeszkody.
Proszę spojrzeć na
listę takich
typowych
trudności i
powiedzieć, czy
spotkał się
Pan/spotkała się
Pani osobiście z
którąś z nich?

Wszyscy
usługodawcy
(n=252)

Urząd
gminy /
miasta
(n=41)

Ośrodek
Pomocy
Społecznej
(OPS, GOPS,
MOPS)
(n=19)

Sąd
(n=40)

Kancelaria
prawna
(adwokacka
lub
radcowska)
(n=61)

Pozostali
usługodawcy
(n=91)

Długie oczekiwanie
na pierwszą opinię /
poradę w mojej
sprawie

12%

16%

26%

18%

10%

7%

Trudność
w
umówieniu spotkań
z osobą zajmującą
się moją sprawą

7%

2%

6%

0%

12%

8%

Siedziba zbyt daleko
od mojego miejsca
zamieszkania

11%

5%

6%

16%

12%

12%

Do siedziby nie
można było dotrzeć
środkami transportu
publicznego

2%

3%

12%

0%

2%

0%

Trudność
w
zrozumieniu
udzielanych
informacji / porad

11%

6%

6%

18%

17%

8%

7%

6%

5%

5%

5%

9%

Niedogodne
godziny otwarcia /
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spotkań
sprawie

w

mojej

Opóźnienia
w
udzielaniu
bieżących informacji
o toku mojej sprawy

3%

5%

11%

3%

4%

1%

Brak udogodnień w
siedzibie dla osób
niepełnosprawnych

0%

0%

0%

0%

0%

1%

Ograniczony dostęp
do porad/informacji
(za mało punktów
poradnictwa,
za
rzadkie
dyżury,
obecność kogoś kto
udziela porad lub
informacji)

6%

5%

6%

3%

5%

8%

Konieczność
poniesienia kosztów
uzyskania
porady/informacji
innych niż sama
porada/informacja

18%

13%

11%

27%

34%

8%

Obawa
przed
kosztami
związanymi
z
rozwiązaniem
sprawy (porada lub
informacja
jest
bezpłatna,
ale
podjęcie dalszych
działań kosztuje –
na przykład opłata
sądowa, adwokat)

17%

13%

14%

36%

15%

14%

Brak zaufania do
bezpłatnych
porad/informacji

2%

3%

6%

3%

2%

1%

Brak czasu z uwagi
na
obowiązki
domowe

3%

2%

6%

2%

0%

6%

Brak czasu z uwagi
na
obowiązki
zawodowe

8%

13%

0%

4%

11%

6%

Inne problemy

6%

3%

6%

3%

2%

11%

Nie wiem / trudno
powiedzieć

27%

33%

24%

11%

28%

31%
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Tabela 19 wymaga obszerniejszego komentarza. Ogólnie rzecz biorąc, można zauważyć,
że najmniej odpowiedzi wskazywało na istnienie takich przeszkód, jak brak udogodnień w
siedzibie dla osób niepełnosprawnych, brak czasu ze względu na obowiązki domowe, czy
brak zaufania do bezpłatnych porad lub informacji. Natomiast najczęściej deklarowane
trudności związane były z dodatkowymi kosztami ponoszonymi w związku z otrzymaniem
porady (nie z kosztem jej samej) oraz obawą przed potencjalnymi kosztami rozwiązania
sprawy zgodnie z poradą. Szczególnie często na takie bariery natrafiali klienci sądów oraz
kancelarii prawnych. Ograniczone możliwości dotarcia do siedziby usługodawców
transportem publicznym wydają się znaczącym utrudnieniem jedynie dla osób
korzystających z usług ośrodków pomocy społecznej. Pozostałe przeszkody wskazywano z
różną częstotliwością w zależności od poszczególnych podmiotów. Wydaje się, że wszyscy
respondenci, którzy nie mogli skorzystać z pomocy w miejscu zamieszkania, wskazali
odległość od siedziby punktu poradniczego jako ważną przeszkodę. Problem ten jednak
dotyczył przede wszystkim przede wszystkim sądów - w mniejszym stopniu dotyczył
respondentów korzystających z urzędu miasta/gminy i ośrodków pomocy społecznej (w
wypadku tej ostatniej instytucji "wybijającym się" problemem okazała się konieczność
długiego oczekiwania na pierwszą poradę). Z drugiej strony, ocena terminowości działań
sądu w badaniu ogólnopolskim wypadała zaskakująco dobrze.
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Wykres 86. Siedziba usługodawcy. Badanie ogólnopolskie N = 252

W 60% przypadków respondenci, którzy zadeklarowali w badaniu ogólnopolskim
skorzystanie z bezpłatnej pomocy prawnej, mogło to uczynić w miejscu swojego
zamieszkania. Najbardziej dostępną instytucją wśród tych czterech, które wybierano
najczęściej, okazał się urząd gminy (miasta), następnie ośrodek pomocy społecznej, sąd i
kancelaria prawna.
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Wykres 87. Siedziba usługodawcy. Badanie celowe N = 239

Respondenci w badaniu celowym deklarowali znacznie mniejszą mobilność związaną z
poszukiwaniem pomocy niż korzystający w próbie ogólnopolskiej. W zaledwie 18%
przypadków respondenci korzystali z pomocy poza siedzibą zamieszkania. Co interesujące,
jeszcze rzadziej dotyczyło to kancelarii prawnej, z którą kontakt – najczęściej ze wszystkich
podmiotów – wymagał odbycia podróży przez respondentów w badaniu ogólnopolskim.
Dane te można interpretować na dwa sposoby. Z jednej strony, mogą one świadczyć o
tym, że pomoc jest dostępna dość szeroko, respondenci mogą więc z niej skorzystać w
miejscu zamieszkania. Z drugiej strony, może być tak, że respondenci, którzy musieliby
przebyć dłuższy dystans, żeby móc skorzystać z pomocy, rezygnują z poszukiwania takiej
pomocy i w inny sposób rozwiązują swoje problemy (lub ich nie rozwiązują).
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Wykres 88. Odległość miejsca zamieszkania beneficjenta od siedziby usługodawcy.
Badanie ogólnopolskie N = 252
W przybliżeniu, jak daleko musiał/a P. jechać, żeby skorzystać z pomocy/informacji
3%
1%
2%
11%

8%
3%
15%

2%
2%

33%

19%

5%
4%
6%

6%
5%

15%

9%

15%
16%

26%

15%

22%
26%

1%
1%

27%

28%

18%

31%
17%

22%

34%
20%
6%
11%

Wszyscy
usługodawcy
N=252

14%
36%
23%

16%

25%

Kancelaria
prawna N=61

Urząd
Ośrodek Pomocy
Sąd N=40
Pozostali
gminy/miasta Społecznej (OPS,
usługodawcy
N=43
GOPS, MOPS)
N=89
N=19
Nie wiem / trudno powiedzieć
81 kilometrów i więcej
41 – 80 kilometrów
21 – 40 kilometrów
11 – 20 kilometrów
4 – 10 kilometrów
Mniej niż 3 kilometry
W ogóle nie musiałem/am jechać

Przedziały odległości przyjęte w kolejnym pytaniu sprawiają, że wyniki trudno
porównać z pytaniem o to, czy pomoc była świadczona w miejscu zamieszkania. Zwłaszcza
w wypadku większych miejscowości uzyskanie pomocy „w miejscu zamieszkania” wciąż
mogło się wiązać z koniecznością pokonania kilku lub kilkunastu kilometrów. I tu także
najbardziej dostępną instytucją okazał się urząd gminy lub urząd miasta, z kolei najmniej
dostępną – sąd (w wypadku tego ostatniego podmiotu w 6% sytuacji respondenci musieli
pokonać 81 i więcej kilometrów, żeby skorzystać z porady). Respondenci wybierają na ogół
podmioty świadczące usługi w swojej okolicy zamieszkania, niemniej jednak w około
jednej piątej przypadków oznaczało to dla nich dłuższą podróż, zapewne do najbliższego
większego miasta.
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WYOBRAŻENIA O PRAWIE I PRAWNIKACH JAKO JEDNA Z PRZESZKÓD W KORZYSTANIU Z
POMOCY – OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
W trakcie wywiadów respondenci dawali wyraz swoich opinii na temat prawa, prawników i udzielanej
przez nich płatnej pomocy. Wyobrażenia te są czasem dość odległe od rzeczywistości. Niezrozumienie
zasad funkcjonowania zawodów prawniczych prowadzi do naiwnego oczekiwania, że prawnik powinien
oferować gotowe, natychmiastowe rozwiązania problemów, nie zaś pomagać podjąć kroki, które
dopiero w przyszłości, i tylko z pewnym prawdopodobieństwem, mogą takie rozwiązanie przynieść:
Ponieważ jest dużo prawników, którzy po prostu biorą za jakąkolwiek poradę czy napisanie
jakiegokolwiek dokumentu pieniądze, a tutaj jest bezpłatnie. Niestety, nas na chwilę obecną za
bardzo nie stać na prawnika, wiadomo, małe dziecko, jeszcze wcześniak, większe wymagania. (IDI
120)
Jak bym musiał, to bym wybrał, to bym się zapożyczył, ale wziął prawnika, który ma już z góry
pozałatwiane sprawy. Bo opinia to jest taka, że ci, co biorą po 100 tysięcy za sprawę, to już
mają obcykane te tematy, załatwione. A ci, co wchodzą w temat i są prawnikami może
dobrymi, ale bez znajomości, bez układów, to, niestety, ja mam takie zdanie. (IDI 112)
Niektórzy odpuszczają z tego względu, że nie wiedzą, gdzie się zwrócić, i boją się o to, że nie będzie
ich na taką pomoc stać, wiadomo, że prawnik za samo „dzień dobry” bierze ogromne
pieniądze. (IDI 125)
Można założyć, że wyobrażenia te, niezależnie od tego, czy zgodne z rzeczywistością, czy też nie,
wpływają na działania podejmowane (lub niepodejmowane) przez respondentów w sferze problemów
prawnych. Dowodzi tego przykład pewnego emeryta:
A jak, wypadek miałem komunikacyjny, gdzie było wiadomo. Skoro policjant przed tym, co
spowodował wypadek, jak to się mówi, stał na baczność, to mnie nie wolno było dowiedzieć się
nawet, kto to jest. Co, miałem jeszcze teraz prawników szukać? [...] A po co, jak go się policjant
obawiał, jakiś tam dygnitarz, czy syn, bo to gówniarz. To nie jest miejsce ani czas, ani potrzeba na
rozwijanie tego tematu. (IDI 112)
Niestety, czasem doradcy muszą utwierdzić opinię respondentów na temat ograniczonych możliwości
wymiaru sprawiedliwości:
Musiałbym założyć sprawę tamtemu człowiekowi, że tak powiem, tak jakby wyłudzenie czy coś
takiego. Ale że to dużo chodzenia, nie wiadomo, ile takie sprawy by się ciągnęły, kiedy pierwsza by
się odbyła, więc raczej to wszystko nie było warte zachodu. [...] Właśnie myślałem nad pójściem
do sądu, ale nie byłem w ogóle pewny, czy to jest możliwe, i po prostu chciałem się dowiedzieć, jak
to wygląda wszystko, jak to przebiega – i za dużo tego jak dla mnie. (IDI 115)
[Doradca] zaproponował mi coś takiego, że mógłbym założyć sprawę w sądzie takiej osobie, żeby
mi wypłacił te pieniądze, ale jak się dowiedziałem, ile to chodzenia, pisania i załatwiania tych
wszystkich spraw, to postanowiłem sobie dać spokój z tym. [...] Nie potrzebowałem więcej
przychodzić, postanowiłem dać sobie spokój. (IDI 115)
No ja wiem, ja uważam, że tak, bo przecież osoby, które mają znikome pieniądze. Arcyniskie te
renciny, syn ma rentę socjalną, nie inwalidzką, więc ona jest nie powiem, więc ona jest koszmarnie
niska. Opieka społeczna ma mnóstwo osób na swoim, że tak powiem, garnuszku i pomoc jest
znikoma. To jakim cudem jeszcze na prawnika by człowiek wysupłał, choćby tylko 50 złotych
chciał, bo dla mnie 50 złotych to są trzy dni do przeżycia. (IDI 101)
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Tabela 20. Ocena przeszkód w dostępie do pomocy a dostęp respondentów do Internetu.
Badanie ogólnopolskie. W tabeli podano średnie wyliczone ze skali, gdzie 1 oznacza, że
dane obciążenie było w ogóle nieistotne, a 10 bardzo istotne. N 252
M12. Jak często zagląda Pan/Pani do serwisów, portali internetowych?

Za chwilę przeczytam Panu/Pani listę możliwych
Raz
w
obciążeń
związanych
uzyskaniem
pomocy Codziennie tygodniu Rzadziej
(informacji) od urzędu gminy (miasta). Jak bardzo lub prawie lub
niż raz w
istotne lub nieistotne były to obciążenia?
codziennie częściej tygodniu Wcale Ogółem

Emocje, stres
Zawód,
rozczarowanie
związane
ze
skutecznością, z jakością pomocy
Czas poświęcony na poszukiwanie
Czas poświęcony na dotarcie do siedziby
Czas poświęcony na kontakty z
Czas poświęcony na zgromadzenie lub
przygotowanie niezbędnej dokumentacji (na
przykład przygotowanie pism, zaświadczeń)
Czas poświęcony na oczekiwanie na pomoc
(poradę)

6,49 7,21
4,34
3,82
4,54 4,99
4,13 4,86
4,07 5,58
6,81

7,43

7,79

7,43

4,47
5,13
5,01
5,75

4,64
5,28
5,39
5,63

4,47
5,13
5,01
5,75

7,01

7,83

7,01

5,45

5,42

6,05

5,42

4,00

5,26

Z tabeli 20 wynika, że sposób korzystania z Internetu różnicuje respondentów w
zakresie znaczenia, jakie przypisywali poszczególnym przeszkodom. I tak, ci respondenci,
którzy często korzystają z Internetu, częściej niż w ogóle z niego niekorzystający
deklarowali stres i emocje jako ważną przeszkodę. Ponadto dzięki lepszemu dostępowi do
wiedzy mają oni większe wymagania wobec tej pomocy, a więc częściej deklarują także
zawód i rozczarowanie. Paradoksalnie, ci, którzy z Internetu nie korzystają w ogóle,
deklarowali, że wyszukiwanie informacji, czas na dotarcie do siedziby i czas przeznaczony
na kontakty z doradcą były mniejszą trudnością niż w wypadku korzystających z tego
medium. Wyniki te są zaskakujące – wydawałoby się, że dostęp do Internetu ułatwi
respondentom znalezienie informacji, a także kontakt z punktem poradniczym. Być może
wyjaśnieniem tych paradoksalnych zależności jest to, że respondenci niekorzystający z
Internetu to inna grupa społeczna, o innym trybie życia, korzystająca z innego rodzaju
instytucji (zapewne głównie z ośrodków pomocy społecznej) i mająca innego rodzaju
problemy (na przykład uzyskanie świadczenia) niż stali użytkownicy Internetu.
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6.1

Typy przeszkód (na podstawie wywiadów pogłębionych)

Bardziej wyczerpujący katalog potencjalnych przyczyn niekorzystania z pomocy można
stworzyć, opierając się na wywiadach pogłębionych. Oto typologia takich przyczyn,
opracowana na podstawie tych wypowiedzi, które powtarzały się u co najmniej dwóch,
trzech respondentów lub które wskazywały problemy o charakterze systemowym:
• obawa przed ukrytymi kosztami pomocy bezpłatnej
Czy są to porady płatne, bo mimo wszystko często się mówi, że są bezpłatne, później
okazuje się, że są płatne. (IDI 108)
Nie wiedziałam dokładnie, czy coś się płaci za pomoc prawną, i bałam się, że mimo tego,
że mam bardzo duży dług w elektrowni, to będę musiała jeszcze zapłacić za pomoc prawną,
która jest kosztowna. (IDI 113)
• koszty dojazdu
Nie ma, to znaczy za mało można skorzystać, z tego odzyskać, bo jakby był dłuższy okres, to
bardziej by się to opłacało, a czy mam trzy dni, czy mam tydzień, to sama jazda do [nazwa
miejscowości] w porównaniu z tym wszystkim, to są małe korzyści, żeby się ciągnąć. (IDI
106)
Trzeba było rezygnować [z pomocy płatnej], bo mówię, że tam też się nie opłacało, same
koszty, [nazwa miasta], mogły przerosnąć to, co mogłam odzyskać potem. (IDI 106)
• zły stan zdrowia
No ci, których nie stać na okulary, żeby mogli w gazecie, w Internecie przeczytać, bo ich nie stać
na kupno okularów. Nie dowidzą, bo w końcu jest w tej chwili dostęp informacyjny duży. Ale
mówię, są w moim wieku ludzie, którzy nie mają okularów takich, żeby można było
znaleźć tą pomoc, czy w Internecie, czy w gazecie. (IDI 112)
• niedostatki strony internetowej
Muszę przyznać, że miałam małe problemy, jeżeli chodzi o kierowanie się przez stronę
internetową, ponieważ nie za bardzo mogłam się połapać, co tam jest. Także musiałam udać
się bezpośrednio do ośrodka, a nie zasięgać porad przez stronę. (IDI 121)
• wysokie koszty psychiczne ubiegania się o pomoc (stres)
No tak, to był taki stres, że mówię. Może ktoś podchodził już pod drzwi i wracał [...], i mówił:
„Może dam sobie jednak radę, że jednak nie muszę tam wchodzić”. Mówię: „To jest błąd,
każdy powinien wiedzieć, gdzie ma pójść, trzeba było się spodziewać”. (IDI 106)
Tak, to prawda, bo w sumie rozmawiać z kimś o swoich problemach to jest trudne, a iść jeszcze
do ludzi obcych i mówić to też jest właśnie takie bardzo krępujące [...] ale już po prostu byłam
w takim dołku, że musiałam z kimś porozmawiać. (IDI 113)
No było trudno, bo było trzeba się [zebrać] w sobie, na odwagę, i pójść. Ale jak już poszłam i
weszłam tam do środka, to panie były bardzo miłe, zapytały w jakiej sprawie, pokierowały,
powiedziały, jakie są możliwości, w jaki sposób mogą mi pomóc. No i dalej już się potoczyło [...]
Teraz może mi jest łatwo mówić, bo tak się trochę wyprostowały te moje drogi, ale już po tym
wszystkim doszłam do takiego wniosku, że bez sensu jest chować głowę w piasek, bo to
przysparza stresów. A pójść raz, się wziąć w garść, odważyć i pójść, żeby załatwić tę sprawę, to
już jest rozwiązanie, po co się stresować, jak już się ma tą pomoc i sprawy idą ku dobremu do
rozwiązania tego problemu. To są właśnie sytuacje, że tego stresu nie ma, że ten stres mija, a tak
to cały czas chodzimy, cały czas myślimy i ten stres narasta, i obawa narasta, i się boimy.
Człowiek ma taki mętlik w głowie, a lepiej byłoby się wziąć właśnie w garść, pójść,
porozmawiać, rozwiązać, ktoś podpowie, w jaki sposób. Zacząć działać i wtedy stres mija.
(IDI 104)
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Kompetentne, ale też chodzi o to, żeby były miłe, bo człowiek jest już przytłoczony tymi
swoimi problemami, a jeszcze się idzie i się wydaje, że robi się problem tej pani, że się
przyszło. (IDI 104)
Tak, to się zgadza, bo to są tematy, to nie są jakieś miłe tematy. Po co potrzebujemy prawników?
Jeżeli mamy jakieś problemy. I teraz trzeba oczywiście o tych problemach powiedzieć i czasami
to nie jest taka miła sytuacja, że potrzebujemy pomocy. Po drugie, to jest też tak, że niektórzy po
prostu trochę się wstydzą, że potrzebują pomocy, sam fakt, że potrzebują pomocy. To się
jedno na drugie nakłada i zgadzam się, że to jest stresujące. (IDI 105)
• lęk przed ośmieszeniem lub prawnymi konsekwencjami informacji przekazywanych
doradcy, którego nie obowiązuje (tak jak prawników) tajemnica zawodowa
Myślę, że mogłyby się okazać jakieś nieprzewidziane koszty, ukryte koszty, właśnie związane z
poradami prawnymi, że mogę ja być osądzona o coś. Takie niekomfortowe sytuacje, że ja
mogę być również oskarżona o coś. (IDI 110)
• wcześniejsze negatywne doświadczenia w kontaktach z instytucjami wymiaru
sprawiedliwości czy – ogólnie – państwa
Nie, nawet jak są, to jak mnie w tej chwil nie stać na drogiego adwokata, to w ogóle sobie głowy
nie zwracam. Okradli mi mieszkanie, złodzieja za rękę zaprowadziłem na komisariat, on
wcześniej wyszedł niż ja, bo musiałem wypełniać takie różne ankiety [...] jak zagroziłem
pomocą prawną łobuzowi, który tam powiedzmy złodziejowi, którego wypuścili z
komisariatu, a on się wrócił, wziął kamień, rzucił i rozbił mi dach samochodu. Powiedziałem, że
podam go do sądu, no to powiedział, to cię spalę i to wszystko. To co by pani dalej robiła?
Zreperowali samochód, a z łobuzem, którego normalnie na złodziejstwie, na kradzieży,
oddałem sam do komisariatu. On wcześniej wyszedł ode mnie, jak wyszedłem, to on mi groził i
efekt taki, że mówię, że go podam do sądu, jak go na komisariacie miło przyjęli. Wziął cegłę, czy
jakiś tam brukowiec, i uderzył w samochód. Przestraszyłem się i dałem spokój. Podaję
przykład jakiś taki, który mnie spotkał. (IDI 112)
Myślę, że jest w tym prawda, to też na pewno zależy od problemu, może też od stopnia jego
skomplikowania, a może też takiej wiary, że z urzędem się nie wygra, więc nie warto toczyć z
nimi sporu. Przełamanie tego myślenia i podjęcie działania jest bardzo ważne. (IDI 123)

Doświadczenia te mogą stanowić przeszkodę w tym sensie, że zniechęcają do
wkraczania na drogę prawną w celu rozwiązania danego problemu. Z drugiej strony, na tle
tych wcześniejszych doświadczeń działalność podmiotów świadczących bezpłatne porady
prawne jest oceniana tym bardziej pozytywnie. W sytuacji, gdy oczekiwania wobec
instytucji (państwowych i pozarządowych) są niskie, łatwiej o pozytywne zaskoczenie.
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6.2

Koszty uzyskania pomocy

Wykres 89. Czy uzyskanie pomocy wiązało się z uiszczeniem opłaty? Badanie
ogólnopolskie N = 252

Pytanie o koszty uzyskanej pomocy pozwala oszacować, jaki odsetek wszystkich
korzystających z pomocy prawnej w całej populacji Polski to beneficjenci bezpłatnej
pomocy prawnej. O odsetku tym można jednak wnioskować jedynie pośrednio, gdyż
pytanie dotyczyło wszystkich podmiotów, z których usług korzystali beneficjenci. Jak
wynika z wykresu 89, w wypadku niemal jednej trzeciej podmiotów korzystający za tę
pomoc zapłacili – rzecz jasna, płatność deklarowano najczęściej w sytuacji korzystania z
usług kancelarii prawnych. W wypadku niemal dwóch trzecich podmiotów respondenci nie
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musieli uiszczać żadnej opłaty – to sytuacje uzyskania bezpłatnych porad prawnych. Jeden
respondent korzystający z pomocy mógł od jednego podmiotu uzyskać poradę bezpłatnie,
ale od drugiego – za opłatą. Z tego powodu najbezpieczniej będzie te dane zinterpretować
następująco: korzystający z pomocy prawnej (19% populacji) w dwóch trzecich wypadków
uzyskiwali poradę za darmo. Zastanawia, dlaczego niemal jedna piąta respondentów,
którzy wskazali kancelarię prawną, nie płaciła za poradę. Być może kancelaria świadczyła
usługę pro bono lub bezpłatnie dla beneficjentów, ale w ramach jakiegoś programu
finansowania. Zdarza się także, że adwokaci lub radcy nie pobierają opłat za proste porady.
Podobnie ci respondenci, którzy korzystali z pomocy sądu, ośrodka pomocy społecznej lub
urzędu gminy (miasta), a stwierdzili wniesienie opłaty, zapewne uczynili to nie tyle w
ramach zapłaty za poradę, ile w ramach powiązanych z nią czynności urzędowych, które
podlegają opłacie. Jest tak zwłaszcza w wypadku punktów porad mieszczących się przy
sądach, które po prostu nie mogą pobierać opłat za udzielane informacje, nie jest więc
możliwe, żeby 44% respondentów musiało zapłacić za otrzymaną tam poradę. Rzecz ta
wymaga jednak dalszego zbadania.
Z powyższych danych płynie jeszcze jeden ważny wniosek: dwie trzecie wypadków
poszukiwania i korzystania z porad prawnych to sytuacje korzystania z pomocy bezpłatnej.
Oznacza to wielki potencjał wzrostu rynku płatnych usług prawnych – oczywiście przy
założeniu między innymi wzrostu zamożności społeczeństwa.
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Wykres 90. Ocena poniesionych kosztów. Badanie ogólnopolskie N = 80

Respondenci znajdujący się w sytuacji, w której musieli zapłacić za otrzymaną poradę,
w znakomitej większości deklarowali, że pomoc była zdecydowanie warta lub raczej warta
wydanych pieniędzy.
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Wykres 91. Czy uzyskanie pomocy wiązało się z uiszczeniem opłaty? Badanie celowe N =
239.

W ponad 10% przypadków respondent w badaniu celowym zadeklarował, że musiał
zapłacić za uzyskaną poradę. Płatność zdarzała się najczęściej w wypadku korzystania z
usług kancelarii prawnych, najrzadziej – w ośrodkach pomocy społecznej). Także i tutaj
można mieć wątpliwości co do charakteru wnoszonej opłaty. Można założyć, że opłaty
wnoszone w wypadku kancelarii prawnych były raczej symboliczne (przynajmniej w
porównaniu z cenami rynkowymi), konkluzję tę należy jednak zweryfikować w świetle
innych badań.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
Zdecydowana większość respondentów twierdziła, że uzyskując poradę, nie poniosła żadnych
kosztów. Wydaje się jednak, że wynika to stąd, że przez koszty rozumieli oni wyłącznie zapłatę
za poradę, nie uwzględniając na ogół różnego rodzaju innych kosztów, jakie nierzadko musieli
ponieść, żeby z niej skorzystać: zwłaszcza czasu, a więc i tak zwanych kosztów utraconych
możliwości, oraz kosztów dojazdu. O tego typu kosztach wspomniało tylko dwoje
respondentów:
[Punktów porad jest] za mało, bo na przykład na takich osiedlach powinno być takie
biuro chociaż dwa razy w tygodniu, bo ludzie mają różne sprawy. Iść do tego biura, bo to
też dojechać, tak jak ja 30 złotych taksówką w obie strony. (IDI 122) [respondentka
otrzymuje 600 złotych renty i wydaje większość na lekarstwa]
Nie [poniosłem żadnych kosztów], tylko czas. (IDI 124)
Z drugiej strony, wielu respondentów korzysta z poradnictwa, gdyż punkt świadczący porady
znajduje się w pobliżu ich miejsca zamieszkania lub zaglądają tam, załatwiając przy okazji inne
sprawy życiowe, dodatkowe koszty są więc na ogół małe.
Osoba deklarująca, że nie dojada i w mieszkaniu nie ma podstawowej infrastruktury, tak
opisała swoje doświadczenie korzystania z płatnej pomocy:
Tak jak przegrałam to na pierwszej rozprawie, to wzięłam pożyczkę i zapłaciłam 1000
złotych adwokatce i w apelacyjnym było, ale też przegrałam [...]. Właśnie teraz się
zastanawiam, czy wracać do tych sądów, do tych prawników, do tych adwokatów, do
tego, do tamtego, czy po prostu zostawić. A jak Pan Bóg da zdrowie, to ja sobie to pomału
jeszcze może lepiej zorganizuję wszystko. Jeszcze będzie mi dobrze i, tak jak mówiłam,
dzieciom też. [...] Raz pisałam o adwokata z urzędu, o ten samochód, to odmownie
dostałam. (IDI 103)
Skorzystała jednak z tej pomocy, choć zapewne mogłaby uzyskać zwolnienie z opłat i
pełnomocnika z urzędu. Niebotyczny koszt takiej porady zniechęcił respondentkę do dalszego
korzystania z takich usług:
Nie [szukałam pomocy w kolejnej potrzebie], bo raz, że wkopałam się tu w pożyczkę – i
miałam znowu wkopywać się w pożyczkę, bez sensu. (IDI 103)
Brak informacji na temat kosztów porady płatnej sprawia, że spodziewając się, że będą one
bardzo wysokie, respondenci zwracali się o pomoc bezpłatną:
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Każdy, kto mi mówił, to żebym się zwrócił do jakiejś profesjonalnej pomocy prawnej,
do jakichś prawników, wolałem uniknąć jednak opłaty, w związku z kosztami nie
wiedziałem, ile taka pomoc może kosztować, więc stwierdziłem, że mogę w sumie
poszukać, mogę poszukać jakichś darmowych, no właśnie dzięki temu znalazłem ten
ośrodek. (IDI 114)
Gdyby informacja o kosztach płatnych porad była łatwiej dostępna (zwłaszcza dla osób
niewprawnych w korzystaniu z Internetu), część potrzebujących mogłaby stwierdzić, że nie
jest on tak wysoki, jak się tego obawiali. Czasem zresztą wizyta w punkcie poradniczym jest
tylko pierwszym krokiem w danej sprawie, formą rozeznania przed zgłoszeniem się po pomoc
płatną:
Chciałem, zanim pójdę do adwokata, któremu zapłacę, skonsultować się, zobaczyć,
jakie mam szanse, ale też zdobyć wiedzę, no i może trochę poskarżyć się na urząd... (IDI
123)
CZY ZA DARMO MOŻE BYĆ DOBRZE?
Warto szczególnie podkreślić uwagę jednego z respondentów wywiadu pogłębionego, gdyż
dostarcza ona interesującego tropu. Niestety, zebrane w toku badań dane nie pozwalają na
stwierdzenie, czy tego typu opinia jest szeroko rozpowszechniona – niewątpliwie wskazuje ona
kolejną potencjalnie istotną przeszkodę w korzystaniu z nieodpłatnej pomocy prawnej:
Potrafię sobie wyobrazić, że mogą być tacy, którzy mogą mieć wątpliwości, czy może nie lepiej,
czy jakby to, że to jest za darmo, to rezygnują z tego. Że jakby wolą pójść od razu do
prawnika, zapłacić za wizytę, i wtedy wiedzą, że jest naprawdę dobrze. (IDI 105)
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6.3.

Oczekiwania wobec pomocy

Tabela 21. Oczekiwania wobec usługodawców przed uzyskaniem pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 252. W tabeli podano średnie wyliczone ze skali od 1 do 10, gdzie 1
oznacza wcale nieważne a 10 całkowicie ważne.
K20. Proszę spróbować
przypomnieć sobie, jak
bardzo
ważne
lub
nieważne były te kwestie
dla Pana/Pani, gdy udawał
się Pan/udawała się Pani
po pomoc (informacje)?
Zainteresowanie
moją
sprawą
Terminowość – wykonanie
odpowiednich czynności w
przewidzianym na nie czasie
Rzetelność – udzielenie mi
wyczerpujących informacji,
niepopełnianie błędów
Otwartość – udzielenie
wszelkich
niezbędnych
informacji i odpowiedzi na
moje pytania
Zaangażowanie
i
okazywanie
chęci
do
pomocy
Przeznaczenie dostatecznej
ilości czasu na rozwiązanie
mojej sprawy i umożliwienie
mi
przedstawienie
jej
szczegółów w dogodnym
dla mnie czasie
Wiedza i doświadczenie

Wszyscy
usługodawc
y N = 252
9,20

Kancelaria
prawna N
= 61
9,28

Urząd
Ośrodek
Pozostali
gminy
pomocy
(miasta) N = społeczne Sąd N usługodawc
43
j N = 19
= 40
y N = 89
9,32
9,65
9,20
9,85

9,14
9,49

9,09
9,18

9,55
9,30

9,70
9,67

9,24
9,09

9,41

9,20

9,55

9,63

9,18

9,88
9,74

9,64
9,32

9,14

8,90

9,84

9,14

9,25

9,16

9,34

9,43

9,22

9,30

9,28

9,27

9,32

9,13

9,51

Grzeczna i uprzejma obsługa 9,55

9,15

9,43

9,69

8,95

9,32

Zrozumienie dla moich 8,90
szczególnych potrzeb

8,79

9,01

7,82

8,72

9,52

9,48

8,95

Warto zwrócić uwagę, że – ogólnie rzecz biorąc – oczekiwaniem najczęściej
deklarowanym przez respondentów była grzeczna i uprzejma obsługa. Choć różnice
między wskazaniami są nieznaczne, a zdecydowana większość respondentów uznała, że
wszystkie aspekty udzielania pomocy ujęte w kafeterii są bardzo ważne, jakość obsługi
okazała się ważniejsza nawet niż rzetelność lub terminowość. Widać jednak zróżnicowanie
wśród poszczególnych podmiotów – na przykład grzeczna obsługa była nieco ważniejsza
dla korzystających z pomocy ośrodka pomocy społecznej niż dla korzystających z usług
sądu.
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Tabela 22. Ocena zgodności uzyskanej pomocy z oczekiwaniami. Badanie ogólnopolskie N
= 252. W tabeli podano średnie wyliczone ze skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza wcale
nieważne a 10 całkowicie ważne.
Chciałbym
teraz
poprosić
Pana/Panią o ocenę pomocy
(informacji),
którą
otrzymał
Pan/otrzymała Pani, biorąc pod
uwagę kilka kwestii, które za chwilę
przeczytam.
Proszę
spróbować
przypomnieć sobie, w jakim stopniu
ostatecznie spełnił Pan/spełniła Pani
oczekiwania w tym zakresie?
Zainteresowanie moją sprawą

Wszyscy
usługodawcy
N = 252
8,31

Kancelaria
prawna N
= 61
8,45

Urząd gminy
(miasta) N =
43
9,31

Ośrodek
pomocy
społecznej
N = 19
8,83

Sąd
N =
40
8,50

Pozostali
usługodawcy
N = 89
9,11

Terminowość
–
wykonanie
odpowiednich
czynności
w
przewidzianym na nie czasie
Rzetelność
–
udzielenie
mi
wyczerpujących
informacji,
niepopełnianie błędów
Otwartość – udzielenie wszelkich
niezbędnych informacji i odpowiedzi
na moje pytania
Zaangażowanie i okazywanie chęci do
pomocy
Przeznaczenie dostatecznej ilości czasu
na rozwiązanie mojej sprawy i
umożliwienie mi przedstawienie jej
szczegółów w dogodnym dla mnie
czasie
Wiedza i doświadczenie

8,01

8,28

9,01

7,96

8,44

8,53

8,34

8,90

9,34

8,60

8,51

8,33

8,54

8,75

9,54

8,72

8,34

8,74

8,13

8,27

9,13

8,48

8,16

8,27

8,32

8,36

9,32

8,55

8,49

8,21

8,42

8,86

9,42

9,20

8,40

8,12

Grzeczna i uprzejma obsługa

8,53

8,98

9,53

8,92

8,47

8,10

Zrozumienie dla moich szczególnych 8,20
potrzeb

8,26

9,20

7,57

8,08

8,58

W świetle badań ogólnopolskich nad korzystającymi z pomocy należy uznać, że ogólnie
ich oczekiwania zostały spełnione w znacznym stopniu – mając do dyspozycji
dziesięciopunktową skalę, najczęściej wybierali oceny w przedziale między 8 a 9 punktami.
Pokrywa się to z deklaracjami satysfakcji respondentów wszystkich trzech etapów badania
beneficjentów. Analiza tabeli 22 pozwala dostrzec różnice w ocenie poszczególnych
podmiotów. Można na przykład zauważyć, że terminowość pomocy najsłabiej oceniano w
wypadku ośrodka pomocy społecznej, najlepiej zaś w wypadku urzędu gminy (miasta). W
wymiarze podstawowej bolączki polskich sądów, jaką jest przewlekłość postępowania,
zaskakują relatywnie wysokie oceny terminowości działań sądu.
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ASPEKTY PORADNICTWA OCENIANE NEGATYWNIE – OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH
Respondenci w wywiadach pogłębionych zdecydowanie pozytywnie oceniali otrzymaną
poradę, wskazywali jednak również pewne niedogodności związane z jej uzyskaniem:
• niedogodne godziny
Pracuję i chętnie korzystałbym po godzinie szesnastej z wizyt, nie tylko tak, jak w tej
chwili – musiałam się zwolnić z pracy. [...] godziny otwarcia takich punktów powinny być
po szesnastej, bo jeżeli ktoś pracuje, to raczej trudno mu się zwalniać, a jak pracuje na
niskich uposażeniach, to są albo prace fizyczne, albo jakieś takie z brakiem zastępstwa. No
i może częściej w tygodniu, nie tylko raz czy dwa, ale może chociaż godzinkę codziennie po
siedemnastej, osiemnastej. (IDI 116)
• długi czas oczekiwania
No i może gdyby były częściej te spotkania, nie tylko raz czy dwa razy w tygodniu, to
też byłoby na plus, bo są duże kolejki, wiele potrzeb, wielu chętnych do tych
bezpłatnych porad. (IDI 116)
• brak poufności ze względu na skromne warunki lokalowe
Jeżeli chodzi o samo biuro, jest bardzo małe, wszyscy petenci byli przyjmowani w
jednym pokoju, gdzie jeszcze była sekretarka, dzwoniący telefon. Troszeczkę było
trudno się skupić na rozmowie [...] [swoją sprawę] przedstawiałem jednej osobie, gdzie
na forum inni petenci byli, wtrącali się w sprawę [...]. W międzyczasie dzwonił telefon,
sekretarka odbierała, wszystko to się odbywało przy wszystkich. W międzyczasie też
siedzieli inni petenci, którzy zostali już obsłużeni, i czekający, i dyskutowali na temat swoich
problemów, gdzie to rozpraszało też panią mecenas i osobę, która przyszła z problemem.
(IDI 120)
• rotacja doradców, co zmusza do powtarzania wyjaśnień
Jeżeli o to chodzi, no to na pewno chciałbym, żeby moja sprawa była dla wszystkich
[doradców] dostępna, jeżeli rozmawiam z jednym adwokatem i przyjdę następnego dnia
po pomoc, po właśnie poradę, to żeby mniej więcej wszyscy wiedzieli, o co chodzi.
Umawiam się na konkretną godzinę i osoba, która tam siedzi, to żeby znała tę moją
sprawę i żebym nie musiał tego wszystkiego opowiadać, bo to znowu trwa długo, a
ludzie czekają w kolejce [...] chciałbym, żeby polepszyła się tam komunikacja pomiędzy
osobami, które tam pracują. (IDI 114)
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6.4

Doświadczenia

sytuacji

problemowej

a

opinia

o

możliwości

(zasadności) uzyskania pomocy prawnej
Wykres 92. Wpływ doświadczenia sytuacji problemowej na gotowość do skorzystania z
pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 41
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Znikoma liczba respondentów, którzy nie skorzystali z pomocy prawnej mimo
doświadczenia sytuacji problemowej, nie umożliwia w zasadzie udzielenia odpowiedzi na
pytanie o to, czy respondenci ci sięgnęliby po nią, gdyby problem wystąpił w przyszłości.
Wydaje się jednak, że doświadczenie trudnej sytuacji nie przekłada się na dużo większą
gotowość do zasięgnięcia płatnej porady prawnej – znaczna część tych respondentów
(42%) deklaruje, że nie szukałaby pomocy.

7. Powody niekorzystania z pomocy
7.1

Deklarowane przyczyny nieskorzystania z pomocy

Wykres 93. Deklarowane przyczyny zniechęcenia do skorzystania z pomocy. Badanie
ogólnopolskie N = 37
Proszę zapoznać się z kilkoma możliwymi powodami, dla których ludzie nie starają się uzyskać
pomocy od podmiotów wymienionych wcześniej na karcie. Czy oprócz tych, które P. przed
chwilą podał/a są tutaj powody, które także P. powstrzymały od starań o pomoc w tych
instytucjach/organizacjach
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Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że osób, które znalazły się w sytuacji
problemowej, ale nie skorzystały z pomocy prawnej, było w próbie ogólnopolskiej
niewiele, gdyż tylko 37 (3,5%). Chociaż dysponujemy ich ocenami i opiniami, wnioski będą
obarczone ryzykiem znacznego błędu. Jako pewien sygnał można potraktować jednak to,
że dwie odpowiedzi najczęściej wskazywane przez tych respondentów świadczą, że
nieskorzystanie z pomocy było ich dobrowolną decyzją, nie zaś wynikiem niesprzyjających
okoliczności (na przykład trudności w dostępie do pomocy). Być może istnieje pewna
grupa potencjalnych beneficjentów, którzy z powodów osobowościowych lub innych nie
zechcą skorzystać z pomocy, nawet gdy stanie się ona powszechnie i łatwo dostępna. Dwie
kolejne najczęściej wskazywane odpowiedzi sugerują, że jest wśród niekorzystających
także inna grupa osób, mianowicie takich, które nie wiedzą o możliwości uzyskania
bezpłatnej porady, i takich, które powstrzymuje niechęć do dzielenia się z innymi swoimi
trudnościami osobistymi. Ta druga grupa mogłaby być odbiorcą ewentualnych kampanii
informacyjnych, mających na celu: a. poinformowanie o możliwości uzyskania bezpłatnej
porady, b. rozwianie obaw części potencjalnych beneficjentów co do rzeczywistej
bezpłatności tej pomocy (lub zakresu płatności), c. poinformowanie o tajemnicy
zawodowej, jaka obowiązuje prawników.
7.2

Inne źródła pomocy prawnej

Nie można wykluczyć, że część osób, które nie korzystają z pomocy prawnej, postępuje
tak dlatego, że znajduje satysfakcjonujące rozwiązania swoich problemów gdzie indziej. W
toku badania mogliśmy zweryfikować, czy respondenci korzystający z pomocy konsultują
swoje problemy z innymi podmiotami, a także jak radzą sobie osoby, które mimo
doświadczenia sytuacji problemowej nie skorzystały ze sformalizowanej pomocy prawnej.
Kluczowe pytanie dotyczy jednak tych respondentów, którzy w ogóle nie korzystali z
pomocy prawnej, mimo że doświadczyli sytuacji, gdy taka pomoc była potrzebna. Jak oni
radzą sobie z rozwiązywaniem tych problemów?
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Wykres 94. Niekorzystający z pomocy – sposoby rozwiązywania problemów. Badanie
ogólnopolskie N = 37

Wśród tych nielicznych osób, które mimo doświadczenia brzemiennej w skutki sytuacji
problemowej nie skorzystały z pomocy, niemal połowa w ogóle się o nią nie starała. Dwie
piąte radziło się krewnych lub osób znajomych, niemających wykształcenia prawniczego.
Zastanawia, że tylko co dziewiąty szukał porady w Internecie – częściej zdarzało się
respondentom zwrócić się do parafii czy do księdza. Może to świadczyć o odcięciu tej
kategorii respondentów od tego źródła informacji (lub nieumiejętności skorzystania z
niego), wiążącym się z niskim poziomem wykształcenia. Zaznaczmy jednak, że znikoma
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liczba tych respondentów nie uprawnia do wyciągania w zasadzie żadnych wniosków z
powyższych danych.
Wykres 95. Ocena pomocy uzyskanej z innego źródła. Badanie ogólnopolskie N = 37

Inne źródła pomocy wiążą się z mniejszym zadowoleniem z porady niż w wypadku osób
korzystających z porad prawnych. Odpowiedzi respondentów wskazywały, że jedynie
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pomoc znajomych - zarówno tych z wykształceniem prawniczym jak i tych bez, prowadziła
w części przypadków do skutecznego rozwiązania problemu. Paradoksalnie jednak,
respondenci deklarowali mniejszą satysfakcję z porad uzyskanych od znajomych lub
krewnych prawników niż znajomych i krewnych nieposiadających wykształcenia
prawniczego.
Tabela 23. Alternatywa wobec pomocy prawnej według płci respondentów. Badanie
ogólnopolskie N=37.
M1. Płeć respondenta:
Kobieta
Mężczyzna

N2

Ogółem

% z N w % z N w
wierszu
wierszu
% z N w wierszu
Adwokata, radcy prawnego, notariusza, 33,1%
66,9%
100,0%
będącego członkiem rodziny, sąsiadem
lub należącego do grona osób
zaprzyjaźnionych
Innej osoby o wykształceniu prawniczym, 45,2%
będącej członkiem rodziny, sąsiadem lub
należącej
do
grona
osób
zaprzyjaźnionych

54,8%

100,0%

Innej osoby niemającej wykształcenia 42,3%
prawniczego, będącej członkiem rodziny,
sąsiadem lub należącej do grona
przyjaciół

57,7%

100,0%

Parafii (księdza)
38,1%
Internetu
(na
przykład
portali 63,7%
prawniczych)
Informacji z mediów (na przykład prasy, 55,7%
radia, telewizji)

61,9%
36,3%

100,0%
100,0%

44,3%

100,0%

Nie poszukiwałem/poszukiwałam żadnej
pomocy
Korzystałem/korzystałam z innych źródeł
Nie pamiętam/odmowa odpowiedzi
Ogółem

52,3%

47,7%

100,0%

0,0%
0,0%
45,5%

100,0%
0,0%
54,5%

100,0%
0,0%
100,0%

Respondenci, którzy nie skorzystali z pomocy żadnego z podmiotów wymienionych w
kwestionariuszu, mogli wskazać inne źródła porad, po jakie sięgnęli. Gdy zestawimy te
odpowiedzi z płcią, otrzymamy wyniki, które trudno spójnie zinterpretować. I tak, wydaje
się, że kobiety są nieco bardziej skłonne do przyjęcia postawy pasywnej („Nie
poszukiwałem/poszukiwałam żadnej pomocy”). Mężczyźni dwukrotnie częściej deklarowali
konsultacje z adwokatem lub radcą. Dalsze ustalenia podważają rozmaite stereotypy na
temat obu płci, funkcjonujące w polskim społeczeństwie: mężczyźni niemal dwukrotnie
częściej deklarowali skorzystanie z pomocy księdza i (lub) parafii, z kolei kobiety okazały się
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znacznie skłonniejsze do poszukiwania pomocy w Internecie. Niemniej tutaj także mamy
do czynienia z małymi liczebnościami, które nakazują ostrożność w formułowaniu
wniosków. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat alternatywy wobec sformalizowanej
pomocy prawnej, musimy sięgnąć po wyniki badania osób korzystających z pomocy w
badaniu ogólnopolskim.
Wykres 96. Inne źródła pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 252. Respondent mógł
wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Jak wynika z danych zaprezentowanych na wykresie 96, dla 37% respondentów pomoc
zinstytucjonalizowana, nie po znajomości była jedyną po jaką się zwrócili. Nieco mniejszy
odsetek zwrócił się po pomoc do prawnika należącego do rodziny lub kręgu bliskich
znajomych. Zaskakująco niewielki odsetek osób wskazało Internet jako alternatywne
źródło pomocy.
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Wykres 97. Gotowość do skorzystania z bezpłatnej pomocy. Badanie ogólnopolskie N = 41

Poinformowani o istnieniu w Polsce możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy
prawnej, respondenci niekorzystający dotąd z pomocy mimo zaistnienia sytuacji
problemowej przeważnie deklarowali chęć skorzystania z takich usług (44%). Niemniej
ponad jedna piąta respondentów z tej grupy nie sięgnęłaby po taką pomoc. Być może taka
postawa wynika z oceny danej sytuacji problemowej jako niekwalifikującej się do pomocy
prawnej, możliwe jednak, że w grę wchodzą tutaj inne czynniki, powstrzymujące tych
respondentów przed skorzystaniem z pomocy – na przykład deklarowany przez niektórych
brak zaufania do obcych („nie mam zaufania do obcych osób”). O przeszkodach tych
można wnioskować z różnic w postawach przyjmowanych przez korzystających i
niekorzystających z pomocy.
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Zakończenie
Podstawowym celem badania na obu próbach – ogólnopolskiej i celowej – było
uzyskanie wiedzy na temat społeczno-demograficznej charakterystyki osób korzystających
i niekorzystających z pomocy prawnej, w tym zwłaszcza beneficjentów bezpłatnej pomocy
prawnej, a także poznanie rozmaitych okoliczności i uwarunkowań sytuacji poszukiwania
tej pomocy.
Na podstawie danych z próby ogólnopolskiej jesteśmy w stanie wskazać różnice między
osobami korzystającymi i niekorzystającymi z pomocy. Widzimy, że częściej z pomocy
prawnej korzystają kobiety niż mężczyźni, dominują osoby aktywne zawodowo, w wieku
średnim, o wykształceniu nieco wyższym niż osoby niekorzystające, a także w lepszej od
nich sytuacji materialnej i zawodowej.
Próba celowa nie miała charakteru reprezentatywnego – i tutaj jednak widać
zdecydowaną przewagę kobiet (72%) wśród beneficjentów, dość wysoki poziom
wykształcenia i dominację postaw legalistycznych nad oportunistycznymi czy wręcz
antylegalistycznymi. Według deklaracji respondentów, pomoc jest relatywnie łatwo
dostępna (83% respondentów poszukiwało pomocy najwyżej kilka dni) i skuteczna (około
90% badanych zadeklarowało, że problem miał charakter jednorazowy i został całkowicie
lub częściowo rozwiązany). W obu badaniach deklarowano, że największą przeszkodą w
korzystaniu z pomocy są emocje i stres.
Wśród niekorzystających (N = 854, 81%) w próbie ogólnopolskiej znalazło się jedynie 37
osób (3,5%), które nie skorzystały z żadnej pomocy prawnej (płatnej lub bezpłatnej), mimo
że w ciągu ostatnich pięciu lat przydarzyła im się sytuacja, w której taka pomoc była
potrzebna. Stanowi to przesłankę, że istniejący popyt na pomoc jest właściwie w dużym
stopniu zaspokajany. Nie wiadomo jednak, jak bardzo trafnie respondenci oceniają swoje
problemy jako możliwe do rozwiązania metodami prawnymi.
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Aneks I. Profile społeczno-demograficzne osób korzystających z
każdego rodzaju pomocy prawnej, beneficjentów bezpłatnej
pomocy prawnej oraz osób niekorzystających z pomocy – na
podstawie badania ogólnopolskiego
Korzystający z każdego rodzaju pomocy prawnej
•

wyraźna przewaga kobiet (62%),

•

większość to osoby w wieku produkcyjnym (od 25 do 59 lat) – łącznie 81%,
najmłodsi respondenci (poniżej 25. roku życia) to jedynie 5%, z kolei najstarsi
(powyżej 70. roku życia) to jedynie 4%,

•

największa grupa respondentów deklarowała wykształcenie średnie (łącznie 41%) i
zasadnicze zawodowe (25%), aż 20% zadeklarowało jednak wykształcenie wyższe,

•

62% respondentów wskazało jedno miejsce pracy, osób niepracujących zawodowo
było 27%, tylko 6% deklarowało bezrobocie, niemal 70% sytuację swojego
gospodarstwa domowego określiło jako średnią lub dobrą, biedę lub konieczność
bardzo oszczędnego gospodarowania deklarowało 30% respondentów. Ogólnie
korzystający z pomocy oceniali swoją sytuację materialną nieco lepiej niż
niekorzystający,

•

wśród respondentów dominują (55%) osoby pozostające w związkach małżeńskich,
15% to kawalerzy lub panny. W porównaniu z niekorzystającymi, respondenci
trzykrotnie częściej deklarowali rozwód lub separację oraz wdowieństwo,
dwukrotnie częściej – pozostawanie w związku nieformalnym,

•

zdecydowana większość (między 84 a 90%) respondentów to osoby, które nie mają
problemów zdrowotnych – nie chorowały, nie są niepełnosprawne, nie były
hospitalizowane, nie doświadczyły okresów dłuższej niezdolności do pracy.
Podobnie sytuacja wygląda w wypadku ich rodzin (bliskich). Osoby korzystające
nieco częściej niż niekorzystający deklarowały jednak takie sytuacje problemowe
(maksymalna różnica to cztery punkty procentowe),

•

jedna trzecia respondentów to mieszkańcy wsi, mieszkańcy miast reprezentowali
mniej więcej równomiernie miejscowości mniejsze, średnie i większe,
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•

63% respondentów deklarowało dostęp do Internetu we własnym domu, dostępu
do sieci nie miało 22% badanych, 43% korzystało z niego codziennie, 26% – wcale.
Ogólnie korzystający nieco częściej deklarują dostęp do Internetu niż
niekorzystający,

•

33% respondentów deklarowało zaufanie do większości ludzi. Ogólnie korzystający
z pomocy zaufanie takie deklarowali nieco częściej niż niekorzystający, dominowała
jednak ostrożność.

Korzystający z bezpłatnej pomocy prawnej
•

zdecydowana przewaga kobiet (72%),

•

większość to osoby w wieku produkcyjnym (od 25 do 59 lat) – łącznie 75%,
najmłodsi respondenci (poniżej 25. roku życia) to jedynie 4%, z kolei najstarsi
(powyżej 70. roku życia) to jedynie 6%,

•

największa grupa respondentów wskazała wykształcenie wyższe (27%) i średnie
(40%), jedynie 4% zadeklarowało wykształcenie podstawowe. Beneficjenci pomocy
bezpłatnej deklarują przeciętnie znacznie lepsze wykształcenie niż zarówno
niekorzystający, jak i korzystający z każdego rodzaju pomocy prawnej,

•

59% respondentów deklarowało jedno miejsce pracy, osób niepracujących
zawodowo było 31%, bezrobocie wskazało 8% badanych, emeryci i renciści
stanowili znikomy odsetek. Łącznie 64% respondentów sytuację swojego
gospodarstwa domowego określiło jako średnią lub dobrą, biedę lub konieczność
bardzo oszczędnego gospodarowania deklarowało 36% respondentów – więcej niż
wśród korzystających z pomocy ogółem,

•

wśród respondentów przeważają (56%) osoby pozostające w związkach
małżeńskich, jedna piąta to kawalerzy lub panny. Osoby po rozwodzie lub w
separacji i pozostające w związku nieformalnym zdarzały się podobnie często jak
wśród korzystających z każdego rodzaju pomocy, czyli dwu-, trzykrotnie częściej niż
wśród niekorzystających,

•

zdecydowana większość respondentów to osoby, które nie mają problemów
zdrowotnych – nie chorowały, nie są niepełnosprawne, nie były hospitalizowane.
Podobnie sytuacja wygląda w wypadku ich rodzin (bliskich). Ich sytuacja była nieco
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lepsza niż zarówno sytuacja osób korzystających z każdego rodzaju pomocy, jak i
sytuacja osób niekorzystających z pomocy,
•

mieszkańcy wsi stanowili jedynie 17% respondentów – niemal o połowę mniej niż
wśród korzystających z pomocy w próbie ogólnopolskiej. Wśród respondentów z
miast dominowali mieszkańcy miast średnich (od 100 do 500 tysięcy mieszkańców)
i większych (powyżej 500 tysięcy mieszkańców),

•

61% respondentów deklarowało dostęp do Internetu we własnym domu, dostępu
do sieci nie miało 15% badanych, 53% korzystało z niego codziennie, 20% nie
korzystało wcale. Ogólnie beneficjenci pomocy bezpłatnej częściej deklarują dostęp
do Internetu i korzystanie z niego niż zarówno niekorzystający, jak i korzystający z
pomocy ogółem,

•

26% respondentów deklarowało zaufanie do większości ludzi. Ogólnie korzystający
z pomocy bezpłatnej zaufanie takie deklarowali nieco rzadziej niż niekorzystający –
dominowała ostrożność.

Niekorzystający z pomocy prawnej
•

struktura płciowa odpowiada strukturze całej populacji, z zachowaniem niewielkiej
przewagi kobiet (51%),

•

osób najmłodszych i najstarszych było trzykrotnie więcej niż wśród korzystających z
pomocy – łącznie stanowiły one około jednej czwartej ogółu respondentów. Osoby
w wieku od 25 do 59 lat stanowiły 62%,

•

największa grupa respondentów deklarowała wykształcenie średnie (łącznie 36%) i
zasadnicze zawodowe (28%), 14% zadeklarowało jednak wykształcenie wyższe.
Osób z wykształceniem podstawowym było trzykrotnie więcej niż wśród
korzystających z pomocy,

•

mniej więcej połowa (53%) respondentów deklarowała pracę na pełnym etacie,
37% – znacznie więcej niż w wypadku korzystających z pomocy – nie pracowało
zarobkowo, ale tylko co dwudziesty badany zadeklarował bezrobocie. Ocena
sytuacji gospodarstwa domowego nie różniła się znacznie od oceny korzystających
z pomocy – i tutaj niemal 70% deklarowało średni i dobry poziom życia,
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•

wśród respondentów dominują (60%) osoby pozostające w związkach małżeńskich,
25% to kawalerowie lub panny. W porównaniu z korzystającymi z pomocy
relatywnie niewiele jest osób deklarujących rozwód lub separację (5%) i
pozostawanie w związku nieformalnym (2%),

• zdecydowana większość (między 86 a 94%) respondentów to osoby, które nie mają
problemów zdrowotnych – nie chorowały, nie są niepełnosprawne, nie były
hospitalizowane, nie doświadczyły okresów dłuższej niezdolności do pracy.
Podobnie sytuacja wygląda w wypadku ich rodzin (bliskich). Sytuacja zdrowotna
osób niekorzystających i członków ich rodzin była nieco lepsza niż sytuacja
korzystających z pomocy ogółem, choć różnice nie są wielkie,
•

40% respondentów to mieszkańcy wsi – było ich wyraźnie więcej niż wśród
korzystających z pomocy,

•

55% respondentów miało dostęp do Internetu we własnym domu, dalsze 12% – w
domu i pracy lub szkole, 28% deklarowało brak dostępu do sieci. Niekorzystający
częściej deklarowali brak dostępu niż korzystający, częściej też nie korzystali z niego
wcale (37%),

•

28%

respondentów

deklarowało

zaufanie

do

większości

ludzi.

Ogólnie

niekorzystający cechowali się mniejszym zaufaniem niż korzystający z pomocy.

163

Aneks II. Obraz beneficjentów pomocy bezpłatnej w świetle badań
ogólnopolskich
Niniejszy raport w pierwotnej wersji był przedmiotem konsultacji wszystkich partnerów
projektu. W toku tych uzgodnień pojawiła się wyraźna prośba, aby – mimo relatywnie
niskiej liczebności grupy osób, które w badaniu ogólnopolskim skorzystały z pomocy
bezpłatnej (w odróżnieniu od każdego rodzaju pomocy prawnej, płatnej i bezpłatnej,
której dotyczyły pytania w tej próbie) – spróbować bliżej przyjrzeć się beneficjentom
pomocy bezpłatnej w próbie ogólnopolskiej. Przypomnijmy, że dotarcie do tych danych
jest możliwe tylko pośrednio (przez skrzyżowanie pytania o konieczność zapłaty za
uzyskaną pomoc z innymi pytaniami, na przykład metryczkowymi), dodatkowo zaś
obarczone pewnymi wadami. Przede wszystkim nie mamy pewności, że respondenci
poprawnie zrozumieli ideę poradnictwa bezpłatnego. Widać to zwłaszcza na przykładzie
sądu, tutaj bowiem respondenci mylnie – w świetle założeń badania – traktowali opłaty
administracyjne jako koszt uzyskanej porady. Poza tym beneficjenci pomocy bezpłatnej
mogli jednocześnie korzystać z pomocy płatnej – także w tej samej sprawie. Kolejnym
ograniczeniem będą niewielkie liczebności respondentów w wypadku bardziej
rozbudowanych pytań. Niemniej, pamiętając o tych zastrzeżeniach, możemy przyjrzeć się
zgromadzonym danym w poszukiwaniu najbardziej podstawowych tendencji.
Tabela 24. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według płci. Badanie ogólnopolskie N
= 159
M1. Płeć respondenta:
Kobieta
Status Tylko odpłatnie

N
40

Mężczyzna

Ogółem

% z N w kolumnie N % z N w kolumnie N
39%
23 40%
63

Tylko nieodpłatnie 61 61%
Ogółem
101 100%

% z N w kolumnie
40%

35 60%

96

60%

58 100%

159 100%

Z tabeli 25 wynika, że kobiety tak samo często płaciły za otrzymaną pomoc jak
mężczyźni.
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Tabela 25. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według wieku. Badanie ogólnopolskie
N = 157
M2. W którym roku Pan się urodził/Pani się urodziła? Przedziały (wiek respondentów)
od 18 do
od 25 do
od 30 do
od 40 do
od 50 do
od 60 do
70 i więcej
24 lat
29 lat
39 lat
49 lat
59 lat
69 lat
lat
Ogółem
%zN
%z
%z
%z
%z
%zN
%zN
%zN
w
Nw
Nw
Nw
Nw
w
w
w
kolum
kolu
kolu
kolu
kolu
kolum
kolum
kolum
N nie
N
mnie N
mnie N
mnie N
mnie N nie
N nie
N nie
Stat
us

Tylko
odpłatnie
Tylko
nieodpłat
nie
Ogółem

1 19%

9

40%

17

44%

8

26%

14

38%

9

52%

6 84%

63 40%

4 81%

14

60%

22

56%

22

74%

22

62%

8

48%

1 16%

94 60%

6 100%

23

100% 39

100
%

30

100
%

36

100
%

1
7

100%

7 100%

15
100%
7

Jeśli chodzi o wiek beneficjentów pomocy bezpłatnej, relatywnie częściej z pomocy
nieodpłatnej korzystały osoby młodsze.
Tabela 26. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według sytuacji zawodowej. Badanie
ogólnopolskie N = 159
M4. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Pana/Pani obecną sytuację zawodową?
Oprócz jednej pracy,
Mam tylko jedną
jednego zajęcia
Nie mam stałej
pracę, zajęcie
zarobkowego, uzyskuję pracy, pracuję
zarobkowe związane inne w miarę regularne dorywczo w
Nie pracuję
z jednym miejscem
dochody z innych prac, różnych
pracy
zajęć
miejscach
zarobkowo
Ogółem
%zNw
%zNw
%zNw
%zNw
%zNw
N
kolumnie
N kolumnie
N kolumnie
N kolumnie N
kolumnie
Status Tylko
odpłatnie
Tylko
nieodpłatnie
Ogółem

44

43%

2

26%

2

20%

15 38%

63

40%

57

57%

6

74%

8

80%

25 62%

96

60%

101

100%

8

100%

11

100%

41 100%

159 100%

Przeważnie im gorsza była sytuacja zawodowa respondentów, tym częściej sięgali oni
po pomoc bezpłatną. Pewnym zaburzeniem tej prawidłowości jest sytuacja osób
niepracujących zawodowo – niekoniecznie jednak musiała ona korelować ze złą sytuacją
materialną (mogła wynikać między innymi z wyboru części kobiet, żeby w sytuacji
relatywnej zamożności skoncentrować się na życiu rodzinnym). Z takim obrazem wydaje
się kłócić porównanie dochodów deklarowanych przez respondentów w obu grupach
(tabela 27).
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Tabela 27. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według poziomu dochodów. Badanie
ogólnopolskie N = 160
M16
między
1001 a
1500
do 1000
złotych
złotych
%zN
%zN
w
w
N wierszu N wierszu
Status Tylko
6 9,2%
odpłatnie
Tylko
8 8,7%
nieodpłatnie
Ogółem
14 8,75%

między
1501 a
2000
złotych
%zN
w
N wierszu

między
2001 a
3000
złotych
%zN
w
N wierszu

między
3001 a
5000
złotych
%zN
w
N wierszu

między
5001 a
8000
złotych
%zN
w
N wierszu

7

10,9%

20 32,3%

24 37,4%

3 4,2%

Ogółem
powyżej
8000
złotych
%zN
N
%zN
w
w
N wierszu
wierszu
100%
0 0,0%
64

10 10,2%

13 13,1%

26 26,8%

34 35,6%

5 5,7%

0 0,0%

96

14 8,75%

20 12,5%

46 28,75% 58 36,25% 8 5%

0 0,0%

160 100%

4

6,1%

100%

Tabela 27 umożliwia porównanie poziomu dochodów osób korzystających wyłącznie z
bezpłatnej pomocy prawnej z dochodami tych, którzy w próbie ogólnopolskiej korzystali
tylko z pomocy płatnej. Ogólnie rzecz biorąc, między tymi dwiema grupami nie widać
istotnych różnic w sferze dochodów. Jest to wniosek dość zaskakujący, okazuje się
bowiem, że wysokość dochodów prawdopodobnie nie jest głównym (a przynajmniej
jedynym) czynnikiem wpływającym na decyzję o skorzystaniu z pomocy bezpłatnej.
Tabela 28. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według sytuacji zdrowotnej. Badanie
ogólnopolskie N = 159
M8. Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: 2. cierpiał Pan/cierpiała Pani z powodu
niepełnosprawności?
Tak

Status

Tylko odpłatnie

N
4

Nie
%zNw
kolumnie
39%

Tylko nieodpłatnie 6 61%
Ogółem
11 100%

Odmowa odpowiedzi

Ogółem

N
59

%zNw
kolumnie
40%

N % z N w kolumnie
0 0%

N
63

% z N w kolumnie
40%

88

60%

1 100%

96

60%

1 100%

159 100%

148 100%

Osoby, które w ciągu ostatniego roku przed badaniem cierpiały z powodu długotrwałej
choroby, dwukrotnie częściej deklarowały skorzystanie z bezpłatnej niż płatnej pomocy
prawnej. Mowa jednak o niewielkich liczebnościach. Jeśli chodzi o niepełnosprawność,
dysproporcje te są mniejsze, ale nadal wyraźne – niepełnosprawni korzystali z pomocy
bezpłatnej o połowę częściej. Liczebności są jednak jeszcze mniejsze i nie uprawniają do
wyciągania wniosków.
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Tabela 29. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według niepełnosprawności. Badanie
ogólnopolskie N = 159
M8. Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy: 1. cierpiał Pan/cierpiała Pani z powodu długotrwałej
choroby?
Tak

Status

Tylko odpłatnie
Tylko
nieodpłatnie
Ogółem

Nie

Odmowa odpowiedzi

Ogółem

N
56

%zNw
kolumnie
41%

N
0

% z N w kolumnie
0%

N
63

% z N w kolumnie
40%

66%

81

59%

1

100%

96

60%

100%

137

100%

1

100%

159

100%

N
7

%zNw
kolumnie
34%

14
21

Podobną korelację – o różnym natężeniu – między problemami zdrowotnymi własnymi
lub członków rodziny widać w wypadku kolejnych pytań – o dłuższą niezdolność do pracy i
doświadczenie hospitalizacji. Najbardziej wyraźna jest ona w zakresie długotrwałej
choroby członka gospodarstwa domowego.
Tabela 30. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej a doświadczenie długotrwałej
choroby w rodzinie. Badanie ogólnopolskie N = 159

Status Tylko odpłatnie
Tylko
nieodpłatnie
Ogółem

M9. Czy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy jakikolwiek inny członek Pana/Pani gospodarstwa
domowego: 1. cierpiał z powodu długotrwałej choroby?
Odmowa
Tak
Nie
odpowiedzi
Ogółem
%zNw
%zNw
%zNw
N kolumnie
N
kolumnie
N kolumnie
N
% z N w kolumnie
3 16%
60 44%
0 0%
63 40%
17 84%

77

56%

20 100%

137 100%

2 100%

96

60%

2 100%

159 100%

I tutaj jednak ograniczają nas niewielkie liczebności respondentów.
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Tabela 31. Beneficjenci pomocy płatnej i bezpłatnej według miejsca zamieszkania.
Badanie ogólnopolskie N = 159

M13. Czy miejscowość, w której Pan/Pani mieszka na stałe, jest:
miastem
miastem od miastem od miastem od
poniżej 20
20 do 50
50 do 100
100 do 500
tysięcy
tysięcy
tysięcy
tysięcy
mieszkańcó mieszkańcó mieszkańcó mieszkańcó
wsią
w
w
w
w
%z
%zN
%zN
%zN
%zN
Nw
w
w
w
w
kolu
kolumni
kolumni
kolumni
kolumni
N
mnie N e
N e
N e
N e
Status

Tylko
odpłatnie
Tylko
nieodpłatni
e
Ogółem

18

32%

7

32%

38

68%

15 68%

56

100% 22 100%

7

miastem
powyżej 500
tysięcy
mieszkańców

N

%zNw
kolumnie

Ogółem

N

%zNw
kolumnie

29%

5

36%

10 55%

17 63%

63

40%

16 71%

9

64%

8

10 37%

96

60%

23 100%

14 100%

27 100%

159 100%

45%

18 100%

W wypadku miejsca zamieszkania widać niemal liniową zależność: im mniejsza
miejscowość, tym respondenci są bardziej skłonni do szukania pomocy bezpłatnej. Wśród
mieszkańców wsi z pomocy tej korzystało 68%, wśród mieszkańców dużych miast
(powyżej 500 tysięcy mieszkańców) beneficjentów pomocy bezpłatnej było prawie o
połowę mniej – 37%.
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